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1 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

  
 
 SPOJENÁ ŠKOLA sv. Košických mučeníkov bola zriadená rozhodnutím  zriaďovateľa 
Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, na základe zriaďovacej listiny zo dňa 
10.3.2004 a bola zaradená do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.7.2004.  
 
V súčasnosti  má Spojená škola tieto organizačné zložky:  
  Gymnázium sv. Košických mučeníkov 
  Základná škola sv. Košických mučeníkov 
  Materská škola sv. Košických mučeníkov 
  Základná umelecká škola  
 
a so školskými zariadeniami: 
 
Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov 
Školská kuchyňa a školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov 
 
Organizačné zložky gymnázium a základná škola sú plne organizované. 
 
Materská škola má štyri oddelenia po 20 žiakov. Maximálna kapacita je 80 žiakov. 
Umiestnenie materskej školy je na prvom a druhom podlaží spojenej školy so samostatným 
vstupom. Materská škola má vlastnú organizáciu dňa. Žiaci materskej školy môžu využívať 
priestory školy, jedáleň, telocvične, odborné učebne. V prípravnom ročníku prebieha 
intenzívna predškolská príprava na postup do základnej školy.  
Základná škola má deväť ročníkov, obyčajne v každom ročníku po dve triedy.  Maximálna 
kapacita je 400 žiakov. Umiestnenie ZŠ je na druhom, treťom a štvrtom podlaží. Žiaci 
využívajú telocvične, prírodovedné odborné učebne, interaktívne a počítačové učebne, 
jedáleň, knižnicu, školský klub. V popoludňajších hodinách môžu využívať čas v Centre 
voľného času pri Spojenej škole sv. KM alebo v ZUŠ sv. KM, ktoré sa nachádzajú priamo 
v budove školy. Po úspešnom ukončení deviateho ročníka majú žiaci možnosť pokračovať 
v štúdiu na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov.  
Gymnázium má štyri ročníky, obyčajne po jednej triede. Maximálna kapacita je 300 žiakov. 
Umiestenie gymnázia je na druhom, treťom a štvrtom podlaží. Žiaci využívajú prírodovedné 
odborné učebne, interaktívne a počítačové učebne, jazykovú a multimediálnu učebňu, 
telocvične, posilňovňu, jedáleň, knižnicu, študentskú čajovňu. V gymnáziu sa uskutočňuje 
intenzívna príprava študentov na štúdium na vysokých školách.  
Základná umelecká škola má štyri odbory: hudobný, dramatický, výtvarný a multimediálny. 
Umiestnená je na druhom a treťom podlaží samostatného traktu školy, so vstupom cez hlavný 
vchod do školy.  
 
Všetci učitelia i žiaci školy môžu využívať kaplnku školy. 
 
Škola  sa nachádza na sídlisku KVP v peknom a tichom prostredí, obklopená areálom so 
športoviskami, s výhľadom na okolitú prírodu. 
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1.1 Charakteristika Základnej školy sv. Košických mučeníkov    
       

Základná škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom vo veku 6-15 rokov v zmysle 
platnej legislatívy a školských zákonov. Základná škola je umiestnená v jednej budove s 
Gymnáziom, ktoré sú navzájom oddelené presklenými dverami. 
 
 
1.2 Charakteristika žiakov   
      

Základnú školu navštevujú žiaci po dovŕšení šiesteho roku svojho života, keď sa 
rodičia rozhodnú zapísať dieťa do našej katolíckej školy. Školu navštevujú žiaci zo sídliska 
KVP, z ostatných častí  Košíc a z blízkeho okolia.       
      Vďaka menšiemu počtu žiakov majú pedagógovia väčší priestor na prácu s talentovanými 
žiakmi. Žiaci dosahujú výborné výsledky na súťažiach a v olympiádach. Škola má bohaté 
skúsenosti aj so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí 
aj napriek svojmu handicapu dosahujú primerané výsledky a dobre sa uplatňujú aj na 
zvolených stredných školách. 
 
 
1.3 Charakteristika pedagogického zboru  
       

Zbor pedagogických zamestnancov Základnej školy je plne kvalifikovaný. Medzi 
učiteľmi vládne vzájomná úcta, ale najmä úcta k zvereným žiakom. Vytvárajú také 
podmienky, aby žiaci cítili radosť z učenia, z poznávania nového. V celom výchovno-
vzdelávacom procese dbajú na výchovu charakteru a vôle žiakov. 
      Učitelia školy sú väčšinou absolventi prírodovedeckých, filozofických a pedagogických 
fakúlt, samostatní pedagogickí zamestnanci s prvými aj druhými atestáciami. Učitelia 
rozširujú, zdokonaľujú a obnovujú svoje odborné spôsobilosti a zručnosti kontinuálnym 
vzdelávaním.   
      Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú 
úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.  
  
 
1.4 Organizácia zápisu do 1. ročníka  
       

Do prvého ročníka základnej školy sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a 
dosiahlo školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v niektorej základnej škole. Základná škola organizuje zápis do 
1. ročníka podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku.  
 
 
1.5 Organizácia Testovania 5 a Testovania 9 
       
Žiaci piateho a deviateho ročníka absolvujú celoslovenské testovanie  v termínoch určenom 
MŠVVaŠ SR. Externé testovanie žiakov základnej školy prebieha podľa § 155 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov a zabezpečuje ho Národný ústav certifikovaných meraní. Cieľom testovania je získať 
obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 1 a ISCED 2. Výsledky testovania 
pomôžu pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok Testovania 9 slúži ako podklad pre 
prijímacie skúšky na stredné školy. 
 
 
1.6 Dlhodobé projekty 
       
 Škola aktívne vyhľadáva a zapája sa do krátkodobých aj dlhodobých projektov. 
V rokoch 2013-2015 bola na Základnej škole zavedená elektronická triedna kniha a 
internetová žiacka knižka.  
       Na Základnej škole bol implementovaný národný projekt pod názvom Podpora 
polytechnickej výchovy na základných školách. Výstupom tohto projektu je vybavenie 
odborných učební biológie, chémie, fyziky a techniky modernými edukačnými pomôckami.  
       Projekt Aktivizujúce metódy vo výchove obohatil pedagogických zamestnancov 
o poznatky v oblasti výchovy s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti.  
       Škola je zapojená v národnom projekte Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva- Digiškola. Škola získala v rámci projektu moderné digitálne 
vybavenie- interaktívnu tabuľu a notebook, ktoré vyučujúcim umožňuje lepšie využívať 
digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu žiakov na hodinách.  
       Zapojili sme sa do realizácie národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na 
ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. Počas trojročného obdobia sa vyučujúce a žiaci 
podieľali na jeho realizácii a v celoslovenskej spolupráci tak vybudovali kvalitnú databázu  
úloh a testovací systém e- Test. 
       Realizujeme dlhodobé projekty v spolupráci s inými školami doma a v zahraničí (e-
mailová komunikácia v rámci výučby cudzích jazykov, protidrogové programy, ekologické a 
sociálne programy, projekty v rámci EÚ (s cieľom realizácie moderného spôsobu výučby 
prostredníctvom aktívneho využívania prostriedkov IKT na všetkých predmetoch), športové 
projekty, projekty IKT (projektové vyučovanie), stretnutia s významnými osobnosťami.  
 
 
1.7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi  
       
  Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom rodičovských spoločenstiev. 
Rodičovské združenie je občianskym združením rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov 
školy. Rodičovské združenie je nezisková organizácia. 

Cieľom rodičovského združenia je: 
• zosúladiť výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy, 
• pomáhať škole pri výchovnej práci s deťmi predovšetkým v čase mimo vyučovania, 
• poskytovať riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým zamestnancom podnety na 

skvalitňovanie výchovno– vzdelávacej práce a zefektívnenie jej organizácie, 
• dobrovoľne prispievať k tvorbe finančných zdrojov a organizovať materiálnu pomoc 

škole. 
Orgány rodičovského združenia sú: 
• Plenárne zhromaždenie 
• Rada rodičov 
• Triedny aktív 

Rodičovské združenie si volí svoju radu rodičov, ktorá koordinuje prácu rodičov 
v spolupráci s riaditeľstvom školy. Rada rodičov sa stretáva minimálne 4 krát ročne a podľa 
potreby aj viackrát. 
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Plenárne zhromaždenie sa zvoláva 1 krát ročne a triedne aktívy sa organizujú 
minimálne 4 krát ročne. 

Rada rodičov pomáha škole pri získavaní finančných prostriedkov na zlepšenie 
podmienok výchovno- vzdelávacieho procesu (nákupe lavíc, stoličiek, učebných pomôcok, 
úprave interiéru školy, pomoc pri LVK, ŠkVP, exkurziách, knižných odmenách pre žiakov, 
spoločenských posedeniach a iných podujatiach, ktoré usporadúva škola).  

 
Duchovné vedenie školy spadá pod správcovstvo duchovných otcov Farnosti Božieho 

milosrdenstva. Sväté omše sa konajú v školskej kaplnke alebo vo farskom kostole. Žiaci 
absolvujú pravidelné duchovné cvičenia. Pravidelne sa uskutočňujú duchovné obnovy pre 
rodičov žiakov.  

 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Košiciach poskytuje 

pedagogickým zamestnancom odborné konzultácie ohľadom žiakov s poruchami 
učenia, zdravotne znevýhodnených žiakov, či individuálne integrovaných žiakov pri 
ťažkostiach v učení či správaní.  

 
Pozitívnu atmosféru školy posilňuje aktívna spolupráca s ďalšími školami, ako sú 

napr. Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzita Komenského v Košiciach, Pedagogická 
fakulta v Prešove a Katolícka stredná pedagogická škola v Košiciach.  
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2 PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY  

 
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné 

učebne pre vyučovanie fyziky, chémie a biológie, učebňu výpočtovej techniky (17 počítačov), 
jazykové laboratórium (27 počítačov),  dve učebne s interaktívnou tabuľou, kaplnku, pobočku 
mestskej knižnice, školskú kuchynku, dielňu, ornitologickú učebňu, veľkú chodbu  zariadenú 
tak, že slúži ako spoločenská miestnosť s kapacitou 400 osôb.  

 
Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 

Kabinety sú vybavené novými, modernými pomôckami, získanými  v projektoch.   
 
Škola má k dispozícii átrium. Vďaka environmentálnemu projektu a za pomoci 

rodičov bola vybudovaná voliéra pre exotické vtáky (papagáje). V átriu sa nachádza 
oddychová zóna s lavičkami a stolmi pre žiakov, kde sa môžu realizovať niektoré vyučovacie 
hodiny a tráviť prestávky v letnom období.   

 
Škola má žiacku kuchynku so 4 elektrickými sporákmi, ktoré žiaci využívajú na 

prípravu jedál v čase školských aktivít, ako sú spoločenské posedenia žiakov v škole, 
diskotéky, noc v škole, a pod. 

 
V areáli školy sa nachádzajú priestranné športoviská, ktoré škola využíva na hodiny 

TSV a bohaté voľnočasové aktivity. 
 
Škola sa nachádza v tichom a pokojnom prostredí, čo umožňuje nerušený priebeh 

vyučovania a výchovy. 
 
 
2.1 Škola ako životný priestor 

 
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladie sa dôraz na: 

upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Na chodbách školy sa 
nachádzajú pingpongové stoly, ktoré žiaci využívajú vo voľnom čase. Informácie o aktivitách 
školy sú aktualizované na informačných tabuliach, nástenkách a webovom sídle školy. 
Priateľská atmosféra medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi je 
samozrejmosťou.  

 
 
2.2 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní   

 
V škole sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci na začiatku školského roka aj pred každou plánovanou akciou, či 
prázdninami. Zamestnanci školy majú  pravidelné školenia  o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a proti požiaru a uskutočňujú sa pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, 
ktoré zabezpečuje firma HASPOTEX. Podľa výsledkov revízií sa okamžite odstraňujú 
nedostatky.  
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3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIE PROGRAMU   

 
 
Školský vzdelávací program umožňuje rozvinúť schopnosti, znalosti a zodpovednosť 

žiakov tak, aby boli pripravení pre život a prácu v spoločnosti, aby získali základ pre ďalšie 
vzdelávanie a základ pre svoj osobnostný rozvoj (predpoklady pre dosiahnutie harmónie tela 
a duše). Je zameraný na zvýšenie povedomia a chápania zmyslu základných humanistických 
hodnôt, národného a cyrilo-metodského kresťanského a kultúrneho dedičstva, myšlienok 
demokracie, princípov a metód vedeckého myslenia (logicky, kriticky a kreatívne myslieť). 
Zároveň napomáha žiakom osvojovať si hodnoty kresťanstva, lásky a porozumenia 
v medziľudských vzťahoch, rovnosti a rovnoprávnosti v ľudských právach a uplatňovanie 
zainteresovaného prístupu k aktuálnym celospoločenským a celosvetovým problémom. 
Zabezpečuje taký rozvoj znalostí a zručností v rôznych akademických oblastiach, aby 
umožnil výber kariéry podľa reálnych schopností, záujmov a talentu. 
 

Umožní rozvoj kľúčových kompetencií:  
- komunikáciu v materinskom jazyku 
- komunikáciu v cudzích jazykoch 
- matematickú gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií 
- kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 
- kompetencie k celoživotnému učeniu 
- sociálne a občianske kompetencie 
- podnikateľské kompetencie a kompetencie aktívneho prístupu 
- kultúrne kompetencie 
- výchova ku kresťanským hodnotám 

 
 Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 
umožnené zažiť úspech. 
 
 Škola zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.  
 
 
3.1 Pedagogický princíp školy 
  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od 
nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, 
aby boli dostatočne odborne pripravení na ďalšie štúdium. 
 Cieľom je: 

- 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, 

- formovať tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne 
cítenie a hodnotové orientácie, 

- vychovávať žiakov v duchu kresťanských princípov, 



10 
 

- v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne 
vyspelých a slobodných ľudí,  

- podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, 
- skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, 
- pokračovať v zavádzaní nových foriem a metód práce, 
- posilňovať  úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast.  

 
 
3.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 
Základná škola sv. Košických mučeníkov v Košiciach poskytuje žiakom základné 

všeobecné vzdelanie na báze katolíckeho svetonázoru. Cieľom vzdelávania je podpora 
všestranného morálneho a vedomostného rozvoja žiakov, motivácia k celoživotnému 
vzdelávaniu, výchova k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a riešeniu problémov. 

Základná škola si nekladie za cieľ konkrétne vedomostné zameranie. Našou prioritou 
je spokojný žiak, ktorému vzdelávací program ponúkne individuálny prístup a riešenie podľa 
okamžitej situácie v jednotlivých ročníkoch. 

Žiaci v základnej škole plnia deväť rokov povinnej školskej dochádzky, z toho 4 roky 
na 1. stupni, kde získavajú primárne vzdelanie, ISCED 1, ktoré je prípravou na pokračovanie 
vzdelania na 2. stupni základnej školy. 

 
Učebný plán vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu a plne ho rešpektuje.  

 
Na škole pracuje výchovná poradkyňa, ktorá zabezpečuje komplexnú pedagogicko-

psychologickú starostlivosť o žiakov a poskytuje poradenské služby v otázkach výchovného, 
vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov. Úzko spolupracuje so školskou 
psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou, ktoré boli  pridelené škole pedagogicko-
psychologickou poradňou.  

 
 Koordinátor školského vzdelávacieho programu koordinuje prácu učiteľov pri príprave 

aj uskutočňovaní ŠkVP.   
 
Koordinátor pre environmentálnu výchovu 

 Cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať u žiakov také osobnostné 
postoje, ktoré ich naučia chrániť a zlepšovať životné prostredie. Tento zámer budeme 
realizovať plnením konkrétnych úloh zameraných na rozvoj osobnosti žiakov, a to v týchto 
oblastiach: 

- úroveň vedomostí,  
- rozvoj zručností,  
- utváranie správnych postojov k životnému prostrediu. 

Plnenie týchto úloh je vecou každého učiteľa pod dohľadom koordinátora. 
 

Koordinátor protidrogovej prevencie 
 V primárnej protidrogovej prevencii vychádzame z národného programu boja proti 
drogám. 
Na škole pracuje tím PEER aktivistov. 
Vo výchove a vzdelávaní si stanovujeme ciele:  
- rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov,  
- oboznamovať žiakov s významom zdravého a pravidelného stravovania,  
- učiť ich odolávať negatívnym vplyvom masmédií a počítačov,  
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- učiť ich odolávať negatívnym vplyvom rovesníkov,  
- učiť ich asertívnosti. 
 
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a k rodičovstvu 

Názorová jednota všetkých pedagógov v základných princípoch a mravných normách 
podstatne zvyšuje možnosť efektívneho a veku primeraného pôsobenia pedagogického 
kolektívu na žiakov v rámci jednotlivých predmetov: 

 
Náboženstvo 

 Úlohou je osvojiť si základné morálne princípy rodinného života, budovania 
manželského vzťahu a úcty k životu vychádzajúcich z Desatora. Posilňovať duchovný profil 
školy formou pravidelných duchovných obnov pre žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov 
školy, účasťou na duchovných cvičeniach a spájaním výchovno-vzdelávacej činnosti s 
náboženskou formáciou žiakov.  

Triednické hodiny 
 Skúsenosti zo života v triede, zo spolužitia obidvoch pohlaví v spoločnom kolektíve 

využijú triedni učitelia na výchovu k ohľaduplnosti, schopnosti empatie, altruizmu a slušnosti 
ako základných predpokladov pre dobrý vzťah v partnerstve a rodine. 
 Biológia 

 Informácie o základných funkciách ľudského tela, ľudskej sexuality, problematika 
plánovaného rodičovstva, umelého oplodnenia, škodlivosti používania drog, alkoholu 
a fajčenia na ľudské zdravie, medziľudské vzťahy a rodinu.  
 Chémia 

 Alkoholizmus, drogy, fajčenie, informácia o ich chemickom a zhubnom vplyve na 
zdravie, život v manželstve a rodine.  
 Telesná výchova 
 Grécky princíp, „kalokagatie“ – harmonického rozvoja a krásy duše i tela aplikovať 
pri uvedomelej výchove vôle, schopností sebaovládania, utužovania zdravia.  
 
 
3.3 Profil absolventa   
 
       Absolvent primárneho vzdelania získa vysvedčenie o ukončení primárneho vzdelania 
ISCED 1. Je pripravený pokračovať vo vzdelávaní na 2. stupni základnej školy. Po ukončení 
základnej školy musí absolvent obvykle pokračovať na niektorom type strednej školy, aby 
ukončil povinnú školskú dochádzku. Nie je pripravený ešte na vstup do praxe. Po ukončení  
základnej povinnej školskej dochádzky na úrovni ISCED 2A môže vstúpiť do praxe ako 
nekvalifikovaný pracovník. Po absolvovaní 1-ročnej základnej odbornej prípravy na úrovni 
2C získa absolvent osvedčenie o absolvovaní základného odborného vzdelania garantujúce 
zaučenie v danom odbore štúdia a vysvedčenie potvrdzujúce ukončenie povinnej školskej 
dochádzky. Absolvent môže vstúpiť priamo na trh práce ako pracovná sila s minimálnou 
kvalifikáciou alebo pokračovať v štúdiu na úrovni 3C. Dosiahnuté vzdelanie vo všeobecnosti 
vytvára podmienky pre pokračovanie v štúdiu pre všetkých absolventov ISCED 2. Absolvent 
ISCED 2 môže pokračovať v štúdiu na konzervatóriu. 
       

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu primárneho vzdelávania absolvent 
nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa,  
- sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti),   
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- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti 
vedy a techniky,    

- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií,  
- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy,  
- kompetencie (spôsobilosti) občianske,  
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne,  
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné,  
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti,    
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.   

 
Naša základná škola vyučuje jeden cudzí jazyk (spravidla ANJ) od 1. ročníka a druhý 

cudzí jazyk od 7. ročníka. V siedmom ročníku majú žiaci na výber z druhého cudzieho jazyka 
- nemeckého jazyka - alebo posilnenie komunikačných zručností prvého cudzieho jazyka - 
anglického jazyka. Informatická výchova a informatika sa vyučuje od 2. ročníka. Absolvent 
našej školy získa solídne vzdelanie v prírodovedných aj v humanitných predmetoch. 
Vedomosti z cudzích jazykov sú tiež na patričnej úrovni, k čomu nám pomáhajú lektorky 
z ANJ a NEJ. Úroveň vedomostí a zručností umožňujú žiakom hlásiť sa na všetky typy 
stredných škôl.  

Sme cirkevná škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, 
preto chceme, aby náš absolvent bol statočným kresťanom, charakterný, usilovný, svedomitý, 
samostatný, čestný.  

 
 

3.4 Pedagogické stratégie   
 

Škola cielene vytvára a rozvíja kľúčové kompetencie žiakov nasledovnými 
pedagogickými stratégiami: 

 
1. Kompetencie k učeniu 

V základnej výučbe i pri laboratórnych prácach sú žiaci organizáciou vyučovacej 
hodiny vedení k skupinovej práci, ktorej výsledky obhajujú. Do vyučovania sú zaradzované 
činnosti, ktoré podporujú zvedavosť, iniciatívu, tvorivosť a zodpovedný prístup k 
vzdelávaniu. 
 
2. Kompetencie k riešeniu problému 

Prestupujú celou výučbou na základnej škole, žiaci sú problémovými úlohami vedení 
k tomu, aby získané poznatky vedeli tvorivým spôsobom aplikovať. Toto je ďalej 
podporované účasťou školy v predmetových olympiádach, ale aj v súťažiach školského 
rozsahu. Žiaci objavujú vzájomné vzťahy a príčiny prírodných a spoločenských javov, 
frontálna výučba je potlačovaná aktivizujúcimi metódami. 
 
3. Kompetencie občianske 

Žiaci sú vedení k aktívnej účasti na školskom živote ale aj na živote farnosti a celého 
sídliska. Na škole fungujú spoločenské krúžky, kde žiaci nacvičujú kultúrne programy 
a potom vystupujú na kultúrnych podujatiach v rámci sídliska a celého mesta. 
 
4. Kompetencie komunikatívne 

Uplatňujú sa nielen v bežných vyučovacích hodinách, ale aj v nespočetných 
mimoškolských akciách. Konkrétne možnosti ponúka pre prvé ročníky program triedneho 
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učiteľa, kde sa z náhodne zostavenej triedy vytvára pomocou komunikačných, športových, 
kultúrnych a psychologických hier zdravý a života schopný kolektív. 
 
5. Kompetencie sociálne a personálne 

Sú získavané v priebehu štúdia jasnými pravidlami pre spolužitie v škole, vytvorenou 
atmosférou demokracie a priateľstva. Učiteľ je vnímaný ako spolupracovník, radca a 
prirodzená autorita. Uvedené hodnoty a vzťahy majú svoje právne vymedzenie v školskom 
poriadku.  
 
 
3.5 Začlenenie prierezových tém 
 
1. Mediálna výchova 

Je zaradená predovšetkým vo vyučovaní SJL, ANJ. Vyučujúci vedie žiakov k 
vytváraniu postojov a názorov a k pestovaniu kritického prístupu k mediálnym oznamom a 
správam. 

Vo všetkých ďalších predmetoch dochádza predovšetkým k rozvoju komunikačných 
schopností, k schopnosti štylizovať písaný a hovorený text a verejne s ním vystúpiť. 
 
2. Multikultúrna výchova 

Prelína sa všetkými oblasťami. Žiaci si uvedomujú jedinečnosť každého človeka, 
právo všetkých ľudí na spoločné spolužitie. V škole je podporovaná zložením jednotlivých 
tried, v ktorých sa stále častejšie budú objavovať aj cudzinci, ktorí sú vítanými osobnosťami v 
triednych kolektívoch. Vzájomné návštevy v zahraničných školách multikulturalitu 
podporujú. 
 
3. Osobnostná a sociálna výchova 

Prechádza výučbou vo všetkých ročníkoch na nižšom i vyššom stupni základnej školy. 
Žiaci poznávajú sami seba a objavujú aj nutnosť spolupráce celého kolektívu. Sami si 
organizujú vlastný čas, plánujú, hľadajú možnosti efektívnej komunikácie. Naučia sa ovládať 
stres, tvorivo pracovať, relaxovať, ale aj hľadať pomoc pri ťažkostiach. V priestoroch školy i 
mimoškolských akciách sú vedení k rešpektovaniu školského poriadku. 

 
4. Environmentálna výchova 

Prvky environmentálnej výchovy zaraďujú vyučujúci priebežne vo všetkých 
základných predmetoch. Niektoré témy s ekologickou problematikou sa objavujú ako námety 
pre slohové práce. Škola rieši projekty v rámci ekologickej výchovy. V škole prebieha 
triedenie odpadu. 
 
5. Ochrana života a zdravia 

Vzdelávacia oblasť Ochrana života a zdravia vytvára priestor na realizáciu a 
uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si 
teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu. Poskytuje základné 
informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch 
zdravého životného štýlu. 
 
6. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Vyučovanie prebieha blokovo. S takýmto spôsobom výučby máme už niekoľkoročné 
skúsenosti. Žiaci druhého stupňa pripravujú prezentácie formou posteru, ktorý obhajujú pred 
spolužiakmi a pedagógmi školy na konci školského roku.  
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Okrem toho navštevujeme divadlá, koncerty, usporadúvame poznávacie a kultúrno- 
výchovné exkurzie, vždy na konci školského roka.  
  
7. Finančná gramotnosť 
  Vychádza z národného štandardu na finačnú gramotnosť / Národný štandard finančnej 
gramotnosti verzia 1.2, platný od 1.9.2017/  a kladie požiadavky na finančné, ekonomické a 
právne vzdelávanie žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií od najnižšej úrovne 
postupne do vyšších ročníkov. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s 
realitou, nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí 

 
 

3.6 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami  
  

Naša škola je otvorená nielen talentovaným, ale aj žiakom so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami.  
 

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením 
- so sluchovým a zrakovým postihnutím  
- s telesným postihnutím  
- s vývinovými poruchami učenia alebo správania 
- s narušenou komunikačnou schopnosťou 
- s autizmom 
- s poruchou koncentrácie a pozornosti 

 
Žiaci so ŠVVP sa vzdelávajú podľa individuálnych vzdelávacích plánov, 
vypracovaných v spolupráci s CPPPaP a v súlade s platnou legislatívou a v súlade 
s ISCED 1. Odbornú pomoc poskytuje pedagóg školy s kvalifikáciou „špeciálna 
pedagogika“. Učiteľ s potrebnou kvalifikáciou poskytuje žiakom so ŠVVP rozvoj ich 
špecifických funkcií v súlade s RUP pre ZŠ pre žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, RUP pre žiakov s telesným postihnutím, RUP pre žiakov so sluchovým 
postihmutím a RUP pre žiakov s autizmom. RUP pre žiakov so ŠVVP sú  prílohou 
ŠkVP. 
 

 
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci v hmotnej núdzi  
- poskytujeme im morálnu i finančnú pomoc (príspevok na exkurzie, LVK, obedy, 

kultúrne podujatia...) 
 

c) Žiaci s nadaním:  
       Pedagógovia sa snažia rozvíjať schopnosti mimoriadne nadaných žiakov, zapájajú 
ich do rôznych súťaží, olympiád a iných aktivít.  
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4 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
 
 

Nevyhnutnou súčasťou vzdelávacieho a výchovného procesu na našej škole je 
získavanie spätnej väzby o výsledkoch našej činnosti (žiakov i zamestnancov školy). 
Závery z ich pravidelného vyhodnocovania sú základom strategického plánovania školy. 
Podrobný systém vnútroškolskej kontroly je súčasťou plánu práce školy. 
 
4.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 
 4.1.1 Pravidlá pre hodnotenie žiakov 
 
       Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov (stupne prospechu a správania) škola 
realizuje podľa  Metodického pokynu č.22/2011 zo 14.mája 2009 na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov základných škôl, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pod číslom 2011-3121/12824:4-921 
s účinnosťou od 1.5.2011.  
       Metodický pokyn upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl 
v Slovenskej republike, ktorý sa vykonáva v procese výchovy a vzdelávania v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
      Metodický pokyn upravuje postup pri 

i. hodnotení a klasifikácii prospechu žiakov základných škôl (ďalej len „žiaci“), 
ii. hodnotení a klasifikácii správania žiakov, 

iii. udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove, 
iv. celkovom hodnotení žiakov, 
v. komisionálnych skúškach, 

vi. vedení dokladov o vzdelaní a niektorých školských tlačív. 
Nasledujúce body toto hodnotenie ďalej konkretizujú.  
 

4.1.2 Spôsoby hodnotenia 
 

Hodnotenie je realizované klasifikáciou, pri ktorej učiteľ používa päť klasifikačných 
stupňov. Ústne skúšanie je kombinované s ostatnými spôsobmi (písomné testy,  hodnotenie 
prác v skupinách, samostatné práce). 

O výsledkoch hodnotenia sú rodičia žiakov osobne informovaní na triednych 
rodičovských združeniach 2 krát za polrok školského roka. 

Žiaci našej školy majú riadne žiacke knižky, do ktorých učitelia zapisujú známky 
každý deň. Navyše vedieme elektronické žiacke knižky, hodnotenie z jednotlivých predmetov 
si rodičia môžu pozrieť denne. 

 
4.1.3 Kritéria hodnotenia  

 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
     Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých 
výsledkov klasifikáciou. 
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      Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito 
stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný. 
            Riaditeľ základnej školy (ďalej len „riaditeľ“) oznámi v deň začiatku príslušného 
školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským 
vzdelávacím programom. 
           V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení 
žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so 
školským vzdelávacím programom. 
      Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny 
učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo 
správania informuje zákonných zástupcov žiaka riaditeľ písomne. 
 
Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 
      

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základnej škole je systematické 
hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností 
podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia 
preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania 
žiaka. 
      Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má 
motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 
      Žiak má právo: 

• vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,  
• dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,  
• na objektívne hodnotenie.  

 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia 

žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov 
žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.  

 
      Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho 
výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa 
rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj 
prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 
 
      Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné 
zohľadňovať zdravotné postihnutie týchto žiakov a vychádzať zo záverov a odporúčaní 
k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení. 
 
      V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti 
žiaka v danej oblasti vyučujúci pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť 
slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 
 
Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 
   

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka 
získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 
• sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
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• rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické 
testy), 

• konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj 
s výchovným poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami 
zariadení výchovného, psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva 
a prevencie, 

• rozhovormi so žiakom. 
 
      Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. 
V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby 
mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka 
v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  
 
      Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť 
v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina 
týždenne vyskúšaný minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou 
vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne 
trikrát. 
 
      Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. 
Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia 
písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu 
najneskôr do 14 dní. 
 
      Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, 
aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac 
ako 25 minút, učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. 
V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného charakteru. 
 
Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 
 
1) Pri ústnom skúšaní je žiak klasifikovaný známkou. 
2) Hodnotenie písomnej práce je vyjadrené známkou. 
3) Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu predmetu sú: 

• známky z ústnych odpovedí,  
• známky z písomných prác, 
• posúdenie faktorov a prejavov žiaka, ktoré majú vplyv na jeho školský výkon.  

      Výsledný stupeň prospechu žiaka vo vyučovacom predmete určí vyučujúci. 
V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia výsledný stupeň za klasifikačné obdobie 
príslušní učitelia po vzájomnej dohode. 
      Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného 
obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého 
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho 
prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota 
a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa 
neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa 
k dôležitosti a váhe jednotlivých známok. 
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o Na prvej hodine vyučovaného predmetu v každom polroku školského roka oznámi 

vyučujúci žiakom tematický plán, podmienky štúdia a klasifikácie v danom predmete a 
ich vplyv na konečnú známku. 

o Ak žiak nezíska dostatočný počet známok za dané klasifikačné obdobie a nemôže byť 
objektívne klasifikovaný, vykoná žiak komisionálnu skúšku z daného predmetu do dvoch  
mesiacov od termínu hodnotiacej pedagogickej rady. 

o Ak žiak vykazuje v priebehu klasifikačného obdobia (za štvrťrok) podstatné zníženie 
prospechu ( o 2 a viac stupňov), vykazuje neprospech, ohlási učiteľ daného predmetu túto 
skutočnosť triednemu učiteľovi, ktorý to oznámi preukázateľným spôsobom rodičom. 

o V prípade neprítomnosti žiaka pri overovaní znalosti, schopnosti a zručnosti je na 
rozhodnutí učiteľa, či poskytne žiakovi náhradný termín. 

o Vyučujúci dodržuje zásady pedagogického taktu, hlavne: nehodnotí žiaka ihneď po:  
 jeho príchode do školy po neprítomnosti dlhšej ako jeden týždeň,  
 je si plne vedomý toho, že účelom skúšania nie je nachádzať medzery vo 

vedomostiach žiaka, ale predovšetkým zhodnotiť získané a preukázané 
vedomosti a zručnosti,  

 známka z predmetu nezahrňuje hodnotenie správania sa žiaka.  
 
 

4.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 
4.2.1 Hospitačná činnosť vedenia školy (podľa stanoveného ročného plánu 

kontrol) 
 

Vedenie školy zisťuje, či je školský vzdelávací program realizovaný v súlade s 
prijatým programom, či učiteľ využíva nové metódy práce, ako zapája žiakov do výkladu 
nového učiva, úroveň diskusie k danej téme. 

Hodnotí, či majú žiaci dosť priestoru na tvorivú prácu, na vlastné názory a riešenia 
problémových úloh a vyvodzovanie záverov na základe indukcie a dedukcie. 

Ďalej je predmetom hospitácie správanie sa učiteľa v triede, ochota prijímať názory 
žiakov, vytvárať príjemné prostredie, pracovnú a tvorivú atmosféru. 

Za úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a výsledky vzdelávania zodpovedá 
riaditeľ školy, ktorý realizuje pohospitačný pohovor a vyvodzuje spoločné závery. 

 
4.2.2 Dotazníkový prieskum žiakov 

 
Raz za rok sa zisťuje u žiakov prostredníctvom dotazníka, či je učiteľ v triede 

považovaný za odborníka, či svoju odbornosť vie predať a prezentovať, či jeho chovanie v 
triede je motivujúce a hodnotenie výkonov žiakov je spravodlivé, korektné a objektívne. 
 

4.2.3 Vzájomné hospitácie kolegov (priebežné) 
 

Tento spôsob hodnotenia je využívaný predovšetkým u začínajúcich učiteľov, ktorí 
majú možnosť navštíviť hodinu svojho uvádzajúceho učiteľa a následne využiť jeho 
skúsenosti pri vlastnej práci. Hospitačnú činnosť ma uvádzajúci učiteľ v pracovnej náplni a za 
zvereného učiteľa v prvom roku plne zodpovedá. 
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4.2.4 Záverečné hodnotenie zamestnancov bude na základe: 

 
- plnenia cieľových úloh,  
- pozorovania,  
- rozhovoru,  
- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje,  
- zapájanie učiteľa do predmetových olympiád a celoštátnych súťaží, ktorých 

vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR,  
- sledovania pokroku vo výsledkoch vzdelávania pod vedením učiteľa,  
- ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a mimoškolskej činnosti,  
- vzájomné hodnotenie učiteľov (otvorené hodiny ),  
- hodnotenia samotným učiteľom. 

 
4.3 Hodnotenie školy 

 
Hodnotenie a samohodnotenie školy slúži k poskytovaniu nevyhnutnej spätnej väzby 

o tom, ako sa škole darí napĺňať výchovné a vzdelávacie zámery. 
Výstupy sú zároveň i hodnotením kvality školy a hodnotením kvality ŠkVP. 
Výsledky SWOT analýzy použijeme ako podklady pre oblasti, ktoré budeme 

autoevalvovať. 
 

4.3.1 Oblasti autoevalvácie: 
 

- podmienky pre vzdelávanie,  
- zisťovanie školskej klímy, podpora žiakov, vzťahy a spolupráca,  
- zisťovanie poznatkov a zručnosti žiakov,  
- riadenie školy,  
- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,  
- úroveň výsledkov práce školy,  
- image školy. 

 
4.3.2 Podmienky pre vzdelávanie 

 
Ich úroveň je pravidelne sledovaná vedením školy prostredníctvom vedúcich PK, 

ktorí odovzdajú námety na doplnenie učebných pomôcok pre jednotlivé predmety. Okrem 
učiteľov sa prihliada aj na názor žiakov prostredníctvom dotazníkov.   
 

4.3.3 Kritéria pre nás 
 

- Postupné vylepšovanie materiálno- technického vybavenia školy, aby bolo možné 
napĺňať ciele ŠkVP,  

- Spokojnosť žiakov, rodičov a učiteľov,  
- Kvalita výsledkov. 

 
4.3.4 Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy 

 
- analytická a kontrolná činnosť riaditeľa školy – priebežne,  
- práca predmetových komisií, požiadavky na vybavenie kabinetov – 2 x ročne,  
- personálne zabezpečenie, kreativita učiteľov – priebežne,  
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- kontrolná a hospitačná činnosť – podľa plánu hospitácií,  
- rokovania Rady školy a Rodičovskej rady – 4 x ročne,  
- dotazníky pre žiakov a rodičov,  
- analýza prijatých žiakov na SŠ,  
- dotazníky pre absolventov školy,  
- analýza úspešnosti žiakov školy na súťažiach a olympiádach,  
- SWOT analýza. 

 
4.4 Zisťovanie školskej klímy, podpora žiakov, vzťahy a spolupráca 

 
Školská klíma je zisťovaná raz za rok dotazníkovou formou za pomoci rodičov, žiakov 

a pedagógov školy. S výsledkami sú oboznámení učitelia aj Rada školy. 
Škola predovšetkým zisťuje názor na úroveň starostlivosti o žiakov a zamestnancov, 

ochotu zamestnancov pracovať v prospech školy, dôvera zamestnancov k vedeniu školy a či 
sú obe strany ochotné spolupracovať a diskutovať o tom, čo sa v škole robí, o problémoch, 
ktoré je potrebné riešiť. 

 
4.5 Kritéria 

 
- Vzťah žiakov ku škole,  
- podmienky a inovačné návrhy k chodu školy,  
- vzťah pedagógov ku škole, k svojej práci a k celému kolektívu. 
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5 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 
 
 
5.1 Charakteristika výstupov žiakov 
 
 Žiaci prichádzajú do 1. ročníka po absolvovaní predprimárneho vzdelávania  ISCED 0. 
Pri prechode z predprimárneho do primárneho vzdelávania ISCED 1 základnej školy je 
potrebné pripraviť žiakov na náročnejší systém učenia sa. 
  

Veľký dôraz kladieme na adaptáciu na nové školské prostredie, tvorbu návykov na 
pravidelné učenie sa, výchovu žiakov k životu v spoločenstve triedy a rešpektu potrieb iných 
žiakov. 
Realizácia:  školské výlety, príprava kultúrnych programov, spoločné kultúrne vystúpenia v 
rámci triedy a regiónu. 
  

Rozvoj sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. 
Realizácia: odstraňovať zlé návyky pri učení, vytvorenie pozitívnej klímy školy. Cieľom je, 
aby žiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a svoje slabé stránky. 
   
 Škola má snahu orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a 
tvorbu projektov. Žiaci sa učia spracovávať informácie, pripravovať projekty  a prezentovať 
ich. 
Realizácia:  príprava projektov žiakov, ktoré sú prezentované na konci školského roku na 
„Deň školy“. 
 
 
5.2 Hodnotenie a klasifikácia 
  

Žiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov vrátane katolíckeho náboženstva, prevažne 
na základe ústnych foriem skúšania. 
Hodnotenie výsledkov vzdelávania žiakov (stupne prospechu a správania) sa realizuje 
klasifikáciou alebo slovne - v súlade s Metodickým pokynom na hodnotenie žiakov ZŠ 
č.22/2011 schváleným MŠVVaŠ SR pod číslom 2011-3121/12824:4-921 s účinnosťou od 1. 
5. 2011. 
  

Postupne plynulo sa prechádza od 2. ročníka na písomné formy skúšania prevažne v 
slovenskom jazyku a matematike. Písomné formy skúšania sa využívajú aj v iných 
predmetoch (napr. prvouka) s tým, že sú koncipované jednoduchou a hravou formou. Na 
základe možností výberu hodnotenia žiakov môže byť po prerokovaní v pedagogickej rade 
odsúhlasené riaditeľkou školy slovné hodnotenie. Na našej škole sú žiaci prvého ročníka 
hodnotení vo všetkých predmetoch slovne. 
 
 



22 
 

5.3 Školský učebný plán 
 
 
Vzdelávacia oblasť Predmety Počet hodín Poznámky 
  1. 2. 3. 4.  
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk 9 8 8 7  

 Prvý cudzí jazyk 1 1 3 3  
Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4 5 5 4  

 Informatika   1 1  
  Človek a príroda Prvouka 1 2    
 Prírodoveda   1 2  
Človek a spoločnosť Vlastiveda   1 2  
Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 2 2 2  
Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   1 1  
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 2 1 1  

 Hudobná výchova 1 1 1 1  
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 2  
Spolu  22 23 25 26  

 
  
Poznámky: 

• V 1.- 4. ročníku sme posilnili výučbu katolíckeho náboženstva o 1 hodinu 
týždenne. 

• V 1. ročníku sme zaviedli prvý cudzí jazyk - anglický jazyk v počte jedna 
hodina týždenne. 
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6 UČEBNÉ OSNOVY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY 1. ROČNÍKA 

6.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
ROČNÍK:   PRVÝ 
POČET HODÍN:   9hod. týždenne/297 hod. ročne 
 
1 Funkcia predmetu: 
 
      Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je 
naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku 
a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti a to na úrovni ústnej i písomnej. 
 
      Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, 
slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci 
prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Je považovaný za prostriedok prenikania do 
významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka 
zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade 
aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne 
využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti, chápeme tým obdobie posledných 
desaťročí, sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky 
predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, 
lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.  
 
    Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 
vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 
úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 
uplatnenie sa na trhu práce. 
 
     Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je 
uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie 
spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych 
ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre 
využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným 
materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový 
prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.      
      
     Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a  špecifické postavenie. 
Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci 
získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité 
jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným 
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aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti 
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna 
výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna 
stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, 
a prostredníctvom nich k materinskému jazyku, ako  nositeľovi národných tradícií 
a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom gramotnosti 
a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa 
žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie 
hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych 
prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa 
ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.  
 
 
2 Ciele predmetu   
 
      Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale 
naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni 
a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je 
i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich 
tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  
 
     Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: 

• osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 
• poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči   
• osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 
• osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 
• získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 
• osvojiť si návyky správnej výslovnosti 
• poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 
• prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa  
• jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme  
• viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej)           
 

K dosiahnutiu cieľa budeme používať rôzne metódy a formy.  
Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak bude správne používanie jazyka a jeho 
uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať 
automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania. 
 
     Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať 
k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi 
znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo 
myslieť a bez ťažkosti sa budú ním aj písomne vyjadrovať. 
 
Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského 
jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Zaraďujeme sem: 
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Poznávacie a rečové kompetencie 
 
Motorické zručnosti 
1)   Samostatne písať jednoduché texty s dôrazom na dodržiavanie základných   parametrov 

písma (písané alebo tlačené písmo). 
2)   Prečítať, podľa predlohy odpísať alebo podľa diktovania napísať a prečítať arabské číslice 

v súvislosti s učivom v matematike. 
 
Verejné prezentácie textu, verejný prejav 
1)   Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť. 
2)   Osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov. 
3)    Reprodukovať umelecký aj vecný text (doslovne, podrobne, stručne). 
 
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 
1)   Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 
2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 
3)   Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu.  
 
Analytické zručnosti 
1)   Uskutočniť jazykovú analýzu textu, vyhľadávať jazykové javy, vyhodnocovať ich  

a postupne zatrieďovať. 
 
Tvorivé zručnosti  
1)   Tvoriť vlastný text. 
2)   Ústne prezentovať vlastný text. 
3)   Napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh). 
4)   Porozprávať príbeh na danú tému (podľa názvu, obrázkov atď.) s použitím priamej reči. 
5)   Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 
6)   Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text.  
 
Komunikačné zručnosti 
1)   Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 
2)   Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 
3)   Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor.  

 
Pojmy 
 
Písanie:  
samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice 
písmená: malé, veľké, písané, tlačené 
 
Zvuková stránka jazyka 
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky,  
samohlásky: krátke – dlhé  
dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 
melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej 
slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 
výslovnosť a výskyt ä 
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Syntaktická/skladobná rovina: 
jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, 
želacie a zvolacie 
 
Sloh 
pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba/želanie, 
poďakovanie 
    
Obsah 
 
   Jazyk slovenský  v  1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To 
znamená, že  jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si 
určuje učiteľ sám  v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb 
triedy. Ak  to učiteľ považuje za prospešné, môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci 
jednej vyučovacej  hodiny na dve kratšie časti. 
Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1.ročníku: 
 

• čítanie – písanie 
• písanie – čítanie 
• písanie – čítanie – písanie 

 
Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou 
súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. 
Súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce z týchto zložiek: 

• rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa  na kultúru 
jazyka 

• rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje 
len na okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ 
v slovníku detí chýbajú 

• dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného  vzorného vyjadrovania  
• zoznamuje deti s pravopisnými javmi  v rozsahu určenom v časti PÍSANIE. 
• prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi 

útvarmi  primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie.  Využíva k 
tomu  predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä 
od slovenských autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá 
na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.  
 

 
Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období: 
 
Prípravné  
Nácvičné /šlabikárové/  
Čítankové  
 
                                              Prípravné obdobie  
       Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná /3 – 5 týždňov/. V odôvodnených 
prípadoch i viac. Je závislá i od predgramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré 
môžu výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka prípravného obdobia závisí od 
potrieb detí, ale  aj od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia  v  jednotlivých 
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používaných  učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je pripraviť deti na proces 
osvojovania si  čítania a písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci 
zachovania kontinuity vývinu je dôležité – v rámci možností -  vychádzať z predškolských 
skúseností žiakov, nadväzovať na doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich 
rozvíjať.    
 

 

    
ČÍTANIE     
Prípravné obdobie 
 
    V súčasnosti sa na vyučovaní čítania v 1. ročníku používajú vzhľadom na platné používané 
učebnice dve základné metódy:  
- hlásková analyticko – syntetická  
- syntetická metóda   
     V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy 
vychádzajúce z pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej analyticko-syntetickej 
metóde sa kladie dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá 
metóda by sa dala charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých 
najjednoduchších  prvkov analytickej metódy.  Preto zaradenie základného učiva 
v jednotlivých obdobiach nácviku čítania, najmä jeho časové zaradenie, si musí prispôsobiť 
samotný učiteľ, podľa toho, ktorú  metódu  používa. 
Prehľad základných  tematických celkov prípravného obdobia podľa používaných 
metód.  
Rozdielne obsahy prípravného obdobia, ktoré sú uvádzané pri jednotlivých metódach 
nepredstavujú súbor povinného učiva, ale ich treba chápať ako prostriedok týchto metód na 
dosiahnutie cieľa: naučiť žiakov čítať.  
 
Pre hláskovú analyticko- syntetickú metódu :  
 
      1.   Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti  

• Analytické činnosti: veta, slovo, slabika,  
• Grafické znázorňovanie vety  
• Grafické delenie slov na slabiky  
• Určovanie pozície hlások v slove  
• Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove  
• Poznávanie písmen  
• Čítanie slov po písmenách  

 
Pre syntetickú metódu:  
 

• Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti 
• Veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach 
• Analytické činnosti – len  analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach 

                                       – rozlišovanie a určovanie prvej hlásky slova 
• Cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania 
• Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných 

obrázkov a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova 
• Sluchová syntéza hlások do slabiky  
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• Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania 
• Pokusné čítanie slabík  a jednoduchých slov  

 
 
Nácvičné /šlabikárové/ obdobie    
 
Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch: 
     

• Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie 
chápania princípu čítania 

• Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy - v závislosti  na poradí ako sú 
uvedené v  používaných platných učebniciach   

• Detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove  
• Čítanie slabík,  slov,  viet  a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky 
• Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou 

skupinou 
• Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú 

skupinu.   
• Čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú  slabičné r - ŕ,  l – ĺ. 
• Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov 
 
Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie: 
 
• V praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných 

znamienok: bodka, čiarka,  otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník 
• V praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, 

riadok, autor. 
• V praktických a hrových činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu 

a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách 
 
Čítankové  obdobie  
 
          Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba 
chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä 
obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.   
 
Ciele čítankového obdobia sú zamerané na: 
 

• Zdokonaľovanie techniky čítania 
• Čítanie s porozumením 
• Cvičenie správnej intonácie 
• Voľná reprodukcia prečítaného textu  
• Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - 

vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov 
• Príprava na prechod k tichému čítaniu 
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Požiadavky na vedomosti a zručnosti: 
 
Žiak 
      -    spozná a prečíta všetky písmená slovenskej abecedy 

• v praktických činnostiach, pri čítaní bude spájať hlásky do slabík a čítať všetky typy 
slabík vyskytujúcich sa v slovách 

• pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si pomôže prečítaním po slabikách bez 
zbytočného opakovania slova a bez tichého hláskovania (tzv. dvojitého čítania) 

• pochopí význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná 
tolerancia k deťom s iným materinským jazykom, 

• pochopí obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu, 
• v  prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si poradí vyhľadaním písmena 

pomocou nápovedného obrázka, 
• pri čítaní bude rozlišovať pojmy:  text, riadok, článok, nadpis, 
• v praktických činnostiach spozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, 

výkričník, čiarka, spojovník, 
• intonačne správne prečíta izolované krátke oznamovacie a opytovacie vety 

 
PÍSANIE 

 
Prípravné obdobie 
 
    Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie 
predpokladov na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom  období. Spočíva  
predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov:  

• systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:  
zlepšenie  jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku  

      písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie. 
• nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti                            

od jednoduchých po zložitejšie. 
• Rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary  a línie  
     v jednotlivých  písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často   
     neprimerané  množstvo cvičného písania.  
 

Nácvičné obdobie 
 
    Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo 
vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný 
písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene 
rýchlejší.  
 
Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch: 
Poznámka:  Jednotlivé tematické celky v tomto prípade neprebiehajú v časovom slede za  
                     sebou, ale súbežne?  
 

• Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných 
učebníc a písaniek 

• Spájanie písmen do slabík a  slov  
• Odpis  písaných písmen, slabík, slov a viet 
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• Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet 
• Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania  
• Podporovanie vlastného a tvorivého písania veľkou tlačenou abecedou   
 

Pravopisné javy:  
             

• Správna skladba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/. 
• Veľké písmeno na začiatku vety. 
• Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety. 
• Písanie osobných mien. 
• Označovanie dlhej samohlásky. 

                     
Čítankové obdobie 
Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na: 
 

• Zdokonaľovanie techniky písania.  
• Odpis a prepis textu. 
• Písanie podľa diktovania. 
• Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník. 
• Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.  

 
 
Požiadavky na vedomosti a zručnosti: 
Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach: 

• vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic 
 

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky: 
Žiakom s oneskoreným vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom, 
umožňujeme vyjadrovať sa písomne pomocou veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na 
jemnú motoriku ruky podstatne menšie nároky. 
Žiak: 
• dokáže správne spájať písmená v slovách  
• z písanej predlohy čitateľne a správne odpíše slová a krátky primeraný text 
• v praktických činnostiach  /pri písaní/  vykoná analýzu vety na slová, slová na slabiky 
       tak, aby výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta, 
•  podľa diktovania  napíše slová bez vynechávania písmen  
• dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety  
• k známemu obrázku napíše jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania 

písmen (ostatné chyby tolerujeme) 
• správne umiestni dĺžeň 
• vlastné mená osôb napíše s veľkým začiatočným písmenom 
• na začiatku vety bude písať veľké písmeno 
• pri písaní bude rozlišovať oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu. 

 
ZVUKOVÁ  STRÁNKA  JAZYKA 
 

Poznámka: Túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne 
dlhodobú, v 1. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä z pohľadu 
požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti 
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a zručnosti by mohlo byť v prípade mnohých detí diskriminujúce (rečové chyby, inojazyčné 
prostredie). 

 
 

 Obsah:  
• spisovná výslovnosť 
• spisovné vyjadrovanie 

 
Písanie 1. – 2. ročník 

Samohlásky  
Dvojhlásky  
Spoluhlásky  
arabské číslice  
 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 1. – 2. ročník 
písmená: malé, veľké, písané, tlačené  
hlásky, slabiky, slová  
delenie hlások  
 samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky  
Samohlásky  
 krátke – dlhé  
Spoluhlásky  
 tvrdé – mäkké  
dĺžeň, mäkčeň, vokáň  
bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka   
melódia vety   
 oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, 

zvolacej 
 

slabikotvorné hlásky -l, -ĺ, -r, -ŕ  
výslovnosť a výskyt ä  
 

Syntaktická /skladobná rovina 1. – 2. ročník 
Veta  
jednoduchá veta  
vety podľa obsahu  
 Oznamovacia  
 Opytovacia  
 Rozkazovacia  
 Želacia  
 Zvolacia  
  

Sloh 1. – 2. ročník 
Pozdrav  
Oslovenie  
tykanie/vykanie  
predstavenie sa  
Privítanie  
rozlúčenie   
prosba/želanie  



32 
 

Poďakovanie  
ospravedlnenie – ústne  
ospravedlnenie s vysvetlením  
vyjadriť súhlas/nesúhlas  
blahoželanie – ústne/písomne   
 
 
 

Sloh 1. – 2. ročník 
Adresa  
adresa odosielateľa  
Pohľadnica  
súkromný list – písomne  
tvorba otázok (žiadosť o informáciu)  
Rozhovor  
začiatok a koniec telefonického rozhovoru   
Osnova  
rozprávanie – ústne  
opis predmetu – ústne  
opis ilustrácie/obrázka – ústne   
Nápis  
Nadpis  
 SMS,  e-mail   
  

• Obsahový vzdelávací štandard pre 1. stupeň základnej školy 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

Časť: literárna výchova 
1 Charakteristika predmetu  
 

Obsahový vzdelávací štandard vymedzuje sústavu poznávacích a čitateľských 
kompetencií a súbor literárnovedných termínov, ktoré v časovom úseku vymedzenom týmito 
vzdelávacími štandardmi musia byť povinne zaradené do obsahu vzdelávania na každej škole 
tohto typu v Slovenskej republike. Časové úseky sú vymedzené dva:  

1)  do konca druhého ročníka, 
2)  do konca štvrtého ročníka. 

 
V zhode s týmto rozdelením sa budú organizovať všetky formy mimoškolskej kontroly 
výsledkov vzdelávania. 
   
 Obsahové štandardy literárnej výchovy 
 
Poznávacie a čitateľské kompetencie    
 
Technika čítania a verejná prezentácia textu 
1)  Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj 

potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka. 
2)  Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť. 
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3)  Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež. 
4)  Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy. 
5)  Pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať  priamu reč. 
  
Analytické a interpretačné zručnosti 
1)  Zostaviť osnovu prečítaného textu. 
2)  Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu. 
3)  Prerozprávať obsah prečítaného textu. 
4)  Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu. 
 
Tvorivé zručnosti 
1)  Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti. 
2)  Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie 

a ilustrácie. 
3)  Napísať krátky prozaický útvar. 
4)  Tvoriť jednoduché rýmy. 
5)  Inscenovať kratší dramatický text. 
 
Informačné zručnosti 
1)  Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 
2)  Budovať si vlastnú knižnicu. 
 

Všeobecné pojmy 1. – 2. ročník 
ilustrácia  
autor/spisovateľ  
čitateľ/divák  
kniha  
časopis  
noviny  
knižnica  
text  
bábkové divadlo   

 bábka  
 

Literárne žánre 1. – 2. ročník 
vyčítanka  
hádanka  
báseň  
ľudová pieseň  
rozprávka  
 

Štylizácia textu 1. – 2. ročník 
zdrobnenina  
   
 

Štruktúra diela 1. – 2. ročník 
nadpis  
Dej  
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3 Hodnotenie predmetu 
 
Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu.  

Vo vyučovacom procese budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom slovného 
hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných 
výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy 
možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
 
Prierezové témy: 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA- Poznávanie sveta, Ja a komunikácia 
MEDIÁLNA VÝCHOVA- Voľný čas 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- Rodinné vzťahy, Písanie listu, pohľadnice 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- Domáce zvieratá 
DOPRAVNÁ VÝCHOVA –  Orientácia v priestore 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA- Záľuby, Šport 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA- Vzdelávanie na 
Slovensku, poznávame regióny, zvyky, tradície 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI- Rodina, Voľný čas a záľuby, 
Moje mesto 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -  Nakupovanie, Cestovanie 
 
 
4 Učebné zdroje 

• učebnice 
• pracovné zošity 
• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 

 
K vypracovaniu časovo-tematických plánov boli použité: 

• Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK pre 1.stupeň ZŠ č. 1640/1997-151, platnosť od 
1.9.1997 

• Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka pre 1. stupeň ZŠ schválený MŠSR dňa 
22.8.2003 pod  

     č. 6217/2003-091, platnosť od 1.9.2003 
• Učebnica ŠLABIKÁR  pre 1.ročník ZŠ schválenej MŠSR dňa 22.10.1990  
• Učebnica ČÍTANKA pre 1.ročník ZŠ  

 
K vypracovaniu časovo-tematických plánov boli použité: 

• Učebné osnovy SLOVENSKÝ JAZYK pre 1.stupeň ZŠ č. 1640/1997-151, platnosť od 
1.9.1997 

• Obsahový a výkonový štandard z čítania a literárnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ 
schválený MŠSR dňa 7.7.1998 pod č. 35/98-15, platnosť od 1.9.1999 

• Učebnica ŠLABIKÁR  pre 1.ročník ZŠ schválenej MŠSR dňa 22.10.1990  
• Učebnica ČÍTANKA pre 1.ročník ZŠ  

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/sjl_pv_2014.pdf  
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6.2 Anglický jazyk 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:  ANGLICKÝ JAZYK 
ROČNÍK:  PRVÝ 
POČET HODÍN:  1hod.týždene/33 hod. ročne 
 

1 Charakteristika predmetu  
 

Predmet Anglický jazyk na 1. stupni základnej školy je zameraný na osvojenie si 
najpoužívanejšej lexiky, ktorá umožní žiakovi sledovať a porozumieť hovorenú reč, 
porozumieť a reprodukovať vypočuté či prečítané texty, rozvíjať ústne aj písomné 
vyjadrovanie. 

Rozširovanie slovnej zásoby sa uskutočňuje v súlade s témami, ktoré sú žiakom blízke 
a sú predmetom ich záujmu. Vyučovanie základných poznatkov z fonetiky a fonológie, 
lexikológie, syntaxe, morfológie a pravopisu je podriadené rozvoju komunikatívnych 
zručnosti žiakov. 

Osobitná pozornosť vo vyučovaní anglického jazyka na 1. stupni  základnej školy je 
zameraná na nácvik noriem anglickej výslovnosti, ktoré sú odlišné od výslovnostných noriem 
slovenského jazyka. 
           Skúsenosti poukazujú na to, že skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

• má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 
• otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 
• odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 
• pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 
• uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 

 
2 Ciele predmetu  
 

Vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni ZŠ je základom systematického učenia sa 
anglického jazyka a literatúry na základnej škole. 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 

 
Cieľovými kompetenciami primárneho vyučovania anglického jazyka je: 

• sformovať zručnosť uvedomene rozprávať, čítať, písať 
• rozvíjať slovnú zásobu 
• dať primárne vedomosti z jazyka a literárnej výchovy 
• stimulovať záujem o komunikáciu – rozprávanie 



36 
 

 Primárnym cieľom vyučovania cudzích jazykov v škole vo všeobecnosti je podpora 
vzájomného porozumenia medzi ľuďmi rôznych krajín a umožnenie komunikácie s nimi. 
Anglický jazyk má navyše špecifické postavenie ako internacionálny úradný jazyk v obchode, 
technike, cestovnom ruchu, vede, diplomacii, ako aj v mnohých iných oblastiach ľudských 
aktivít. Vyučovanie anglického jazyka má teda poskytnúť pevný základ na úspešné uplatnenie 
sa žiakov v osobnom živote a v profesii.  
 
Vzdelávacie ciele :  

• formovať a rozvíjať schopnosť žiakov počúvať a rozumieť anglickému jazyku 
• rozprávať, čítať a písať podľa kodifikovaných noriem anglického jazyka 
• formovať elementárnu sústavu vedomostí z anglického jazyka jeho špecifiká 

v porovnaní so slovenským jazykom   
 
Analytické ciele: 

• rozvíjať rozumové schopnosti žiakov  
• rozvíjať zručnosť vyhľadávať javy, analyzovať jazykové javy, vyhodnocovať 

a zatrieďovať ich 
 
Poznávacie ciele: 

• rozširovať všeobecný rozhľad, vzájomnú interakciu medzi anglickým a slovenským 
jazykom 

• oboznamovať žiakov s anglickou detskou literatúrou, spisovateľmi, folklórom, zvykmi 
a tradíciami  

 
Výchovné ciele: 

• formovať morálno-etické návyky správania, estetické cítenie 
• viesť žiakov k úcte k členom rodiny, spolužiakom, priateľom  
• formovať vzťah k anglickému  
• viesť žiakov k poznaniu kultúrnych hodnôt a tradícii  

 
3 Obsahovo vzdelávací štandard 
 
          Obsah vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z 
reálií krajiny (cultural studies).V začiatočnej fáze 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. Čítanie a písanie sa pridávajú 
postupne 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. 
Základom vyučovania anglického jazyka, čítania a literárnej výchovy na 1. stupni základnej 
školy je komunikatívno-poznávacia forma vyučovania s možnosťou využitia integrácie 
s inými predmetmi (s literárnou výchovou, slovenským jazykom a literárnou výchovou, 
hudobnou výchovou, výtvarnou výchovou, vlastivedou, prírodovedou, ...). 

Vyučovanie anglického jazyka sa uskutočňuje formou detskej  hry a tvorivých aktivít, 
ktoré rozvíjajú komunikatívne zručností žiakov.  Štruktúra vyučovania  anglického jazyka je 
prispôsobená vekovým osobitostiam žiakov, orientuje sa na utváranie komunikatívnych 
situácii, ktoré tvoríme pomocou obrázkov – ilustrácii k textom, textov z učebníc, čítania 
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ukážok z ľudovej slovesnosti, počúvania CD nahrávok, dramatizácie textov, hier, piesní 
a iných stimulačných aktivít. 

Z pohľadu systematického vyučovania jazykové javy sa analyzujú  nie izolovane, ale 
v integrácii s inými jazykovými javmi. Žiaci si pomocou primeraných príkladov utvárajú 
predstavu o jazyku ako o sústave znakov. 
          Jazykové vyučovanie začína počúvaním a porozumením hovoreného, neskôr tvorením 
vlastného rozprávania formou dialógov, 
 
Metódy 
Správne zvolenými metódami sa 

• má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu 
• má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť 
• majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami 
• má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa 

osamostatniť (learner´s independence). 
 
 
Učiteľ sám musí rozhodnúť o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach a  
o pracovnom tempe detí. 

 
 

1. ROČNÍK 
 

I. JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 
 
1. téma: This Is Me; My Classroom and My School 
 
- My name is.../I´m... - základné farby 
- What´s your name? - číslovky 1 - 5* 
- Pozdravy - 2 boys, 3 boxes, 4 girls, 5 desks* 
- How are you? - How many? 
- Are you...? (Peter, a boy, a girl,...) - I live in... 
- trieda, škola (chair, desk, window, - My school is in... 
 blackboard, pen, book,...) - English teacher, class teacher 
- Who´s this? That´s... - Sit down, stand up, listen, look, open, 
- What´s this? It´s a...  shut,... 
- Is it a...? Yes,...No,... 
 
* podľa schopnosti žiakov 
 
2. téma: My Family, Me and My Pet 
 
- názvy členov rodiny: mother, father - his/her hair/arm is/are... (časti tváre, 

(mum, dad), sister, brother tela) 
- she is, he is - predložky in, on, under (pasívne) 
- big, small, short, long - Where is/are...? 
- go, draw, dance, take, give (pasívne) - farby - rozšírenie 
- I like (my mother) - domáce zvieratká (pets) 
- I don´t like (cats, long hair,...) - číslovky 5 - 10* 
- niektoré časti tela a hlavy 
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* podľa schopnosti žiakov 
 
3. téma: My Toys, Pets and Other Animals 
 
- hračky: train, car, doll, horse,... - Is there/are there...? (pasívne) 
- I live in Slovakia. - predložky (opakovanie) - in, on, under 
- There is a /an.../There are (pasívne) - I like dolls and I don´t like aeroplanes 
- Do you like cars? Yes, I do./No, I don´t. - How many dolls have you got? I´ve got... 
- Have you got a...? Yes, I have/No, - What´s 9 + 7? 
 I haven´t. Číslovky 1 - 20 - What´s the time? (iba celé hodiny) 
- How many...? - nové farby 
 
4. téma: Clothes, Seasons and Sports 
 
- oblečenie (jeans, T -shirt, shoes,...) (prítomný priebehový čas niektorých často 
- farby, zvieratá - opakovanie používaných slovies v 1. a 2. osobe jednotného 

čísla) 
- get dressed, put on, take off - časti tela (rozšírenie) 
- There is/are... Is/are there...? Yes, - Put the hat on your head... počasie (rain, 

.../No,...  snow,...,cold, hot) 
- dirty, clean (My jeans are clean.) - činnosti v ročných obdobiach (ski, 
- ročné obdobia (In winter I wear...)  swim,...) 
- What do you wear when you play - I can swim and I can´t ski. Can you...? 

football? I wear...  Yes, I can. No, I can´t. 
- I´m from Africa and I´m wearing... 
 
5. téma: Food (fruits, vegetables), shopping 
 
- počítateľné a nepočítateľné podstatné - How many/much...? 
 - Here you are. Thank you. 

mená (pasívne) - peniaze; How much is it? 
- potraviny, zelenina, ovocie - Where is it from? 
- dni v týždni + on - like, likes, do you...? - Where are the bananas from? From 

yes,... no,...  Africa. 
- eat - ate (minulý čas niektorých často - It is from... 

používaných slovies - pasívne) - good, bad 
- Can I help you? Yes, please. 
 
6. téma: Birthdays and Festivals (Easter, Christmas) 
 
- Veľká noc, Vianoce - farby - rozšírenie (dark green, light 
- narodeniny (birthday cake, candles)  brown,...) 
- želania; Merry X-mas and Happy New - dance and sing, hop, jump,... 

Year, Happy birthday - Are you 7? Yes, I am. No, I´m not. 
- How many (candles)? - Are you six or seven? I´m seven. 
- How old are you? 
- How old is she/he? 
- How old are we? How old are they? 

(we, they - pasívne) 
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VÝSLOVNOSŤ 
 
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]. 
 
INTERKULTÚRNE UČENIE SA 
 

• miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 
• pozdravy, zdvorilostné frázy 
• niektoré sviatky a jedlá 

 
ČÍTANIE 
 
Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej 
podobe, napr. dog. 
 
3 Učebné zdroje 
 

• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 
• interaktívna tabuľa 
• dataprojektor 

 
4 Kritériá a stratégie hodnotenia 
 
      Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. 
V procese hodnotenia budeme uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje 
práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Pri priebežnom hodnotení zohľadníme 
individuálne osobitosti žiaka a prihliadneme na jeho psychickú i fyzickú disponovanosť. 
Žiaka stále povzbudíme, zhodnotíme to čo vie, na nedostatky upozorníme ohľaduplne tak, aby 
sme spoločne mohli pristúpiť k ich odstráneniu. 
    Hodnotenie bude konštruktívne, s povzbudzujúcim charakterom zameraným na 
pozitívnu motiváciu žiaka. 

• má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) 
známkami 

• majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, 
sociálne správanie a rečové zručnosti 

• má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku 
správnymi formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa 

• má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov 
(rozvoj sociálneho správania, sebauplatnenia). 

 
Vzdelávací štandard z anglického  jazyka pre 1. stupeň základnej školy je rozdelený na 

obsahový a výkonový vzdelávací štandard. 
 Obsahový štandard zahŕňa taký rozsah učiva, ktorý si má žiak osvojiť ako záväzné 
základné učivo v jednotlivých zložkách predmetu v príslušnom ročníku.  
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Pri vymedzení obsahu základného učiva bola zohľadnená špecifickosť vyučovania 
predmetu v základných školách, v ktorých sa vyučuje ukrajinský jazyk ako povinný predmet 
a mentálna vyspelosť žiakov daného vekového obdobia. 

Výkonový štandard obsahuje súhrn vedomostí a zručností, ktoré má žiak získať 
a osvojiť si z daného tematického celku v príslušnom ročníku, aj keď na rôznej úrovni. 

Ak žiaci zvládnu učivo v uvedenom rozsahu, učiteľ má možnosť diferencovať nároky 
na žiakov v závislosti od ich schopnosti a záujmov. Pedagóg má možnosť učivo prehlbovať 
a rozširovať. Požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov sú sformulované oko očakávané 
intelektuálne výkony žiakov tak, aby podľa nich bolo možné merať a hodnotiť zvládnutie 
základného učiva. 
 
Komunikačné zručnosti 
 
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 
(integrované zručnosti). 
 
1 Počúvanie s porozumením 
Učiaci sa: 
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 
jeho rodiny  
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 
pochopenie zmyslu, 
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované  
 
2 Čítanie s porozumením 
Učiaci sa:  
• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 
oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 
 
3 Písomný prejav 
Učiaci sa: 
• dokáže napísať jednoduché slovné spojenia  
 
4 Ústny prejav 
Ústny prejav – dialóg 
Učiaci sa: 
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 
známe témy, 
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako 
sa má 

• Rozlišovať v počutom texte vety, slová, deliť slová na slabiky a hlásky 
• Rozumieť a dokázať podržať v pamäti počutý text 
• Porozumieť zvukovým nahrávkam a vedieť ich prerozprávať  
• Vedieť charakterizovať, opísať predmety, prírodu, ľudí, ... 
• Tvoriť dialógy na vopred danú tému 
• Písať správne, esteticky a správnym tempom 
• Vedieť správne tvoriť text podľa jazykových noriem 
• Vedieť analyzovať text 
• Hľadať jazykové javy 
• Zoskupovať nájdené jazykové javy a charakterizovať ich 
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• Vedieť tvoriť vlastný text v ústnej a písomnej forme 
• Osvojiť si základné pravopisné normy 
• Vedieť používať interpunkčné znamienka 
• Osvojiť si základné jazykové pojmy a termíny ( jazyk, myšlienka, veta a slovo, obsah, 

intonácia, význam, forma; podstatné meno, prídavne meno, zámeno, číslovka, sloveso, 
príslovka, spojka, predložky, jednotné a množné číslo, rody: mužský, ženský 
a stredný, pády, vzory, časovanie, ... 

  
1. Charakteristika učebného predmetu 
 
SLOVNÁ ZÁSOBA 
Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu 
zmysluplných verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je 
potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. V osnovách, ktoré sa 
používali doteraz, bola slovná zásoba naznačená len vymedzením tematických okruhov pre 
jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ, v rámci ktorých sa mal žiak vedieť vyjadriť. Zostávalo na 
učiteľovi, resp. na učebnici, ktorú používal, akú slovnú zásobu a v akom rozsahu si ju žiak a 
učiteľ zvolia. 
 
 
2.Ciele učebného predmetu 
 
Úvod 

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 podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové 
vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a 
sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ 
umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program) vychádzala 
z návrhu modelu vyučovania cudzích jazykov vytvoreného riešiteľským tímom v 
predchádzajúcich fázach riešenia projektu. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného 
dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment 
(Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej 
strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na 
rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje 
všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára 
rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených 
podmienkach dosiahnuť. 

Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn vedomostí, zručností a 
vlastností, ktoré umožňujú osobe konať “, pričom: 
� „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 
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� Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím 
konkrétnych jazykových prostriedkov. 
� Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do 
ktorých sú situované komunikačné akty. 
� Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie 
pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania. 
� Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie 
na splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú. 
� Úloha je definovaná ako také zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na 
dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky referenčný 
rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006, s.12 - 13). 
 
Kompetencie 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa 
jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale 
aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných 
kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú 
jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z 
konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie 
úloh najvhodnejšie. 
Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 
osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je 
zabezpečiť, aby učiaci sa:. 
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 
jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 
 
Všeobecné kompetencie 
 
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 
Učiaci sa rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 
• získavať nové vedomosti a zručnosti, 
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, 
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať 
ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 
rozvoja, 
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 
• pochopiť zámer zadanej úlohy, 
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 
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Komunikačné jazykové kompetencie 
 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s 
použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. 
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré 
je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 
 
Učiaci sa:  
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 
uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 
ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 
  
1 Jazyková kompetencia 
 
Učiaci sa: 
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 
konkrétneho typu, 
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 
na dané konkrétne situácie, 
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 
súčasťou osvojeného repertoáru, 
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 
zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 
inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 
spojenia, 
 
2 Sociolingvistická kompetencia 
 
Učiaci sa : 
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa, atď. 
 
3 Pragmatická kompetencia 
 
Učiaci sa : 
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 
výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 
poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 
 
Ústny prejav – monológ 
Učiaci sa : 
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba 
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Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie 
 

V prvej časti osnov boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé všeobecné 
kompetencie podľa referenčných úrovní. 

Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne 
stanovených kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené v komunikačnom kontexte a v 
nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný 
kontext. 

Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom 
prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané 
ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v 
cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších 
úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných jazykových funkcií. Časť 
Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý a 
charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre 
rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia 
zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu 
rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na 
všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené 
funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne 
použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za 
úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR 
rekapituluje požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a 
umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných 
cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil 
od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách. 
Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a 
sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich 
rozdielnym správaním a hodnotami. 
 

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať 
nielen v škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov 
(hudba, literatúra, video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej 
kompetencie zahŕňa: 
 
− rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 
− vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 
− schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 
− schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 
 

Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ 
pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú: 
− kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním 
interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie 
informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a 
pádnym argumentom; 
− kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v 
procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce zovšeobecnenia, predsudky a 
stereotypy; 
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− prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a 
vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a 
etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností 
iných; 
− myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť 
rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť. 
Chceli by sme zdôrazniť, že jednotlivé spôsobilosti na seba nenadväzujú, ale vytvárajú 
samostatný základný komunikačný kontext. Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a 
neustále tak vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede.  

Jazykový program angličtiny rozpracovaný v týchto osnovách nie je akademickým 
programom. Nedáva dôraz na rozvoj analytických intelektuálnych zručností prostredníctvom 
štúdia gramatiky alebo prekladov, nevyžaduje od žiakov učiť sa fakty o literatúre, histórii 
alebo geografii po anglicky hovoriacich krajín. Umožňuje však využiť aj tieto oblasti ako 
východiska pre dialóg zameraný na zlepšenie jazykovej úrovne. Úroveň jazykových 
kompetencií žiakov má byť primeraná ich budúcim potrebám (pozri Špecifiká cieľov). 

Žiaci po absolvovaní programu nebudú na úrovni jazykovej spôsobilosti rodeného 
hovoriaceho. Jedným z cieľov tohto programu preto je priebežné motivovať žiakov tak, aby 
získali “know how“, čiže aby sa natoľko zorientovali v anglickom jazyku, aby učenie jazyka 
chápali ako celoživotný proces a aby boli schopní v ňom ďalej samostatne úspešne 
pokračovať aj bez učiteľa, triedy alebo učebnice. 

 
Špecifikácia cieľov (príma – kvarta) 

Špecifikácia cieľov naznačuje, ako: 
• umožniť žiakom vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu sa cudzieho jazyka; 
• naučiť žiakov komunikovať na základnej úrovni; 
• vytvoriť žiakom pevný základ potrebný na napĺňanie náročnejších úloh druhej 

polovice programu. 
Špecifikácia cieľov zahrňuje: posluch, ústny prejav (hovorenie), čítanie, písomný prejav 
(prácu so slohovou zásobou a slohotvorné činnosti), študijné návyky. 
 
Posluch 

V prvých štyroch ročníkoch je potrebné osobitne zdôrazniť starostlivý rozvoj 
posluchových zručností. Na konci prímy žiaci majú byť schopní 

• porozumieť inštrukcie v angličtine; 
• zachytiť zmysel inštrukcií, i keď nerozumejú každé slovo v cieľovom jazyku. 

V tomto ročníku je potrebné zdôrazniť prípravu nielen “citlivého ucha“ na správnu 
výslovnosť jednotlivých slov, ale aj na rytmus, prízvuk a na intonáciu súvislej výpovede. 
Do konca kvarty žiaci majú byť schopní porozumieť jednoduchý a jasný rečový prejav o 
známej téme, čiže majú: 

• rozumieť hovoriacemu v miestnosti a hlasu z magnetofónovej pásky za predpokladu, 
že prejav je jasný a reprodukcia kvalitná; 

• prijať angličtinu ako základný jazyk bežnej komunikácie inštrukcie na hodinách; 
• naučiť sa zachytiť jazykový prejav ako celok bez nutnosti porozumieť každé slovo. 

Schopnosť vyrovnať sa s určitým stupňom neistoty vo vnímaní jazykového prejavu je dôležitá 
zručnosť v prvých fázach učenia sa cudzieho jazyka. V tomto období nemožno očakávať od 
žiakov, že porozumejú rýchlu hovorovú reč, hoci by už mali byť schopní zachytiť špecifickú 
informáciu ( oznámenie, inštrukciu) aj takýchto prejavov. 
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Ústny prejav (hovorenie) 
V priebehu prvých týždňov v príme by žiaci mali byť vedení k porozumeniu skôr cez 

názornosť ako cez cieľový jazyk, pretože ich schopnosť odhadnúť význam je v tejto fáze ešte 
obmedzená. Počas prímy žiaci majú komunikovať v cieľovom jazyku do značnej miery  
prostredníctvom ustálených fráz a konverzačných zvratov, ktoré sa naučia naspamäť. Má sa 
im dať možnosť vypočuť si slová a slovné spojenia veľakrát predtým, ako ich budú sami 
používať. Pre rozvoj ústneho prejavu je nutný predchádzajúci nácvik schopnosti porozumieť. 
Počas sekundy a tercie sa má schopnosť hovoriť rozšíriť a prehĺbiť natoľko, že žiakom 
umožní komunikovať nezávislejšie a tvorivejšie.  
Majú v obmedzenej miere: 

• byť schopní uviesť a zistiť osobné údaje, diskutovať o záujmoch; 
• vedieť sa spýtať/ opísať známe aktivity, dennú  činnosť a predmet svojich záujmov vo 

svojom živote (narodeniny, prázdniny, atď.) 
Žiaci sa majú tiež naučiť jazyk každodenných transakcií, čiže “ako robiť veci“, napr. 

nákupy, časové údaje, smerová orientácia (ako sa dostať na určité miesto). 
Do konca kvarty majú byť schopní konverzovať o bežných témach svojho života (denný 
program, rodina, škola, priatelia, voľný čas, záujmy) na základnej úrovni. Vo voľnej 
konverzácii môžu robiť viac chýb v používaní slovnej zásoby a vo výslovnosti, ak vo 
všeobecnosti dokážu jasne vyjadriť význam. 
 
Čítanie 

Od začiatku programu žiaci majú byť vedení k nácviku čítania zisťujúceho hlavnú 
myšlienku (skimming), čítania zisťujúceho špecifickú informáciu (scanning) aj 
k intenzívnemu podrobnému čítaniu. Mali by sa stretnúť s rôznymi typmi autentických textov, 
napr. poviedok, listov, kníh, atď. Do konca kvarty majú porozumieť jasné jednoduché texty 
o vhodných témach a v štýle primeranom ich  informáciu ich veku a záujmom. Mali by vedieť 
získať užitočnú potrebu informáciu zo zložitejších textov (jednoduché brožúry, sprievodcovia, 
oznamy) . 
 
Písomný prejav (práca so slovnou zásobou a slohotvorné činnosti - práca s projektom) 

Počas prímy majú byť úlohy veľmi jednoduché - opisovanie, popisovanie, písanie 
jednoduchých viet. 
V sekunde a tercii majú žiaci byť: 

• vedení k produkcií súvislých textov (nielen izolovaných viet); 
• schopní vyjadriť svoje myšlienky v samostatnom súvislom písomnom prejave. 

Do konca kvarty majú žiaci vedieť napísať jednoduché rozprávanie, opis, komentár. Tieto 
slohové útvary vychádzajú z práce a z diskusie v triede, ako aj z projektov. Majú preukázať 
schopnosť žiakov primerane použiť základnú slovnú zásobu a rôzne jazykové štruktúry, no 
ešte možno pripustiť vo voľnom písaní viacej chýb. 
 
Miesto a význam projektu vo vyučovaní 

Pri komunikatívnom vyučovaní cudzieho jazyka je veľmi dôležité využívanie 
projektovej práce. Poskytuje žiakom možnosť jednoducho a tvorivo vyjadriť svoje myšlienky 
a názory a predovšetkým umožňuje činnostne vyučovanie. Podporuje všestranný rozvoj 
osobnosti, učí žiakov spolupracovať i pracovať samostatne, preberať zodpovednosť za všetky 
výsledky svojej vlastnej práce. Projekty poskytujú príležitosť na uplatnenie širokých 
medzipredmetových vzťahov. Žiak môže na vypracovanie projektu využiť poznatky 
z ktoréhokoľvek predmetu. 
Projektová práca je podrobnejšie popísaná v časti “Komentár k vyučovaniu štyroch 
zručností“. 
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KOMENTÁR K VYUČOVANIU ŠTYROCH ZRUČNOSTÍ 
 
 

V tejto časti osnov je podrobnejší popis transformácie všeobecných cieľov na konkrétne 
činnosti v triede. Tieto aktivity sa uvádzajú ako príklady možných činností, nie sú 
vyčerpajúcim zoznamom všetkých možných aktivít. 
Dôležitosť rozmanitosti: v každom vyučovaní je dôležitým prvkom rozmanitosť (tém, 
skupín, úloh atď. ) na udržiavanie a posilňovanie motivácie pre štúdium cudzieho jazyka. 
Dva stupne programu: program je rozdelený na dva stupne pre ročníky príma - kvarta (1 - 4) 
a ročníky kvinta – oktáva (5 – 8 ). Niektoré aktivity spomínané pre ročníky 1 – 4 sa už 
neuvádzajú pre ročníky 5 – 8 kvôli duplicite, i keď sa považujú za relevantné aj pre tieto 
ročníky. 
Integrácia štyroch zručností: Hoci sú štyri jazykové zručností popisované osobitne, nemôžu 
sa nacvičovať izolovane. Popisované aktivity pred a po nácviku naznačujú možnosti  ich 
integrácie do vyučovacej hodiny alebo samotnej úlohy. 
 
Posluch a jeho nácvik 
 

Pre úplných začiatočníkov je vhodné absolvovať 16 – 20 hodín posluchu so zameraním 
predovšetkým na odlišnosť zvukovej stránky jazyka. 
Čítanie v počiatočnej fáze vyučovania môže byť prekážkou v rozvoji schopnosti počúvať, 
a preto sa môžu učitelia rozhodnúť pre čisto audioorálny prístup a v tejto fáze nebudú od 
žiakov požadovať čítanie a písanie. 
Od začiatku vyučovania by žiaci mali byť vystavení cudziemu jazyku v maximálnej možnej 
miere. K rozvoju ich schopnosti porozumieť môže najviac prispieť učiteľ hovoriaci cieľovým 
jazykom prirodzene jasne a primeranou rýchlosťou . 
Pretože žiaci v tejto fáze nemajú oporu vo vizuálnej podobe slov, je potrebné venovať 
dostatočný čas “tichého učenia“, v ktorej žiaci majú počúvať  a porozumieť jednoduché 
inštrukcie po anglicky, ale sami ich nemusia používať, až kým nezískajú istotu. Takýto 
“aktívny posluch“ udržiava ich záujem a zdá sa byť ideálnou cestou na získanie schopnosti 
porozumieť jednoduché a jasné inštrukcie  v cieľovom jazyku. 
Magnetofónové nahrávky umožňujú posluch rôznych hlasových zafarbení v monológu 
i dialógu. Žiaci by mali mať možnosť vypočuť si nahrávku viackrát. Gradovaný nácvik 
posluchu možno dosiahnuť výberom materiálu podľa náročnosti alebo úpravou viac či menej 
náročných textov. 
 
Prípravné cvičenia pred posluchom 

Žiakov je možné pripraviť na posluch nahrávky pomocou niektorých cvičení pred 
vlastným posluchom, napr.: 

• opisy obrazového materiálu; 
• zisťovanie významu kľúčových slov; 
• poskytnutie ďalšej informácie; 
• usporiadanie informácií. 

 
Posluchové cvičenia 

Na konci posluchu by nemalo nasledovať veľa otázok, aby sa z posluchového cvičenia 
nestalo pamäťové cvičenie. Najmä s mladšími žiakmi je vhodné spojiť posluchovú aktivitu 
s pohybovou, napr.: 

• dvíhanie rúk, čiže hlásenie sa; 
• vykonávanie inštrukcií; 
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• gestikulácia, napr. pri veršoch, piesňach, príbehoch; 
• kreslenie obrázkov; 
• označenie koloniek; 
• doplňovanie; 
• usporadúvanie textu alebo obrázkov počas posluchu. 

 
Cvičenia po posluchu 

Cvičenia po vypočutí textu umožňujú žiakom reagovať emocionálne alebo imaginatívne 
na vypočutý text. Môžu obsahovať: 

• navrhnutie názvu - titulku pre text 
• opis hovoriaceho (osoby, zamestania, veku) 
• zahranie dialógu 
• vytvorenie nových verzií dialógu. 

 
Ústny prejav a jeho výcvik 

Nácvik ústneho prejavu môže mať jeden alebo viac cieľov: 
• cvičiť vyjadrenie vlastných myšlienok; 
• učiť sa pýtať a odpovedať na otázky; 
• získavať sebaistotu v hovorení; 
• rozvíjať schopnosť vyjadriť sa presne a plynule. 

Na mladších žiakov treba klásť primerané nároky a stanoviť si primerané ciele. Aktivity by 
mali byť natoľko jednoduché, aby žiaci boli schopní pochopiť, čo sa od nich očakáva. Mali by 
byť primerané záujmom v ich veku. 
Nácvik ústneho prejavu by mal byť podporovaný vizuálnymi pomôckami, ako napr.: 
obrázkami, kartičkami, fotografiami, skutočnými predmetmi. Hneď od začiatku by si žiaci 
mali zvykať na prácu vo dvojiciach a malých skupinách pre maximálne využitie času na 
hodinách. 
 
Ústne cvičenia 

V triede možno používať tieto cvičenia: 
• rozhovor o každodenných situáciách 
• recitovanie jednoduchých básní, riekaniek, rozprávanie jednoduchých príbehov, 

spievanie piesní 
• zapájanie sa do riadených dialógov 
• účasť v situačnej hre (role play) 
• konverzačné výmeny žiak - učiteľ, žiak - žiak 
• účasť v komunikatívnych hrách 
• hranie v scénkach  a skečoch 
• opis obrázkov, tvorbu príbehov podľa obrázkov 

 
Učiteľ by mal akceptovať pozitívnu úlohu detskej fantázie a imaginatívnosti ako 

dôležitého stimulu pre používanie skutočného jazyka v triede. Vo svojej diskusii 
a neriadenom dialógu by mal byť učiteľ tolerantný k chybám, ktoré nespôsobujú 
neporozumenie. 
 
Čítanie - rozvoj schopnosti čítať 

Na začiatku štúdia je potrebné naučiť žiakov rôzne stratégie čítania, aby si vybudovali 
primeranú sebadôveru. Schopnosť pochopiť text sa stáva efektívnejšou pri tichom čítaní, ak 
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majú žiaci možnosť čítať vlastným tempom. Hlasité čítanie v triede môže slúžiť len ako 
nácvik výslovnosti a intonácie. Neslúži na nácvik schopnosti čítať. 

Texty sú dôležitým prostriedkom prezentácie novej slovnej zásoby v kontexte. Avšak 
aby si žiaci vytvorili efektívnu schopnosť čítať, musia sa naučiť, že nie je nevyhnutné, aby 
rozumeli každé slovo. Prílišný dôraz na slovnú zásobu rozptyľuje pozornosť a zmenšuje 
radosť  z čítania. 

Aby sa naučili dobre čítať, musia mať z čítania aj potešenie, a preto treba vyberať 
primerane zaujímavé materiály. Pre mladších žiakov to znamená vyberať testy, ako sú 
rýmovačky, komiksy, vtipy, pohľadnice, krátke listy, životopisy hviezd populárnej hudby, 
inzeráty, TV a rozhlasové programy. 
 
Cvičenia pred nácvikom čítania 

Na čítanie sa žiaci môžu pripravovať napríklad týmito aktivitami: 
• majú vyjadriť predpoklad, o čom bude text založený na obrázkoch, fotografiách, 

úprave, alebo podľa titulku; 
• podľa kľúčových slov sa žiaci pokúšajú uhádnuť význam; 
• žiaci usporadúvajú rozhádzané vety, ktoré obsahujú hlavné myšlienky textu. 

Vlastný nácvik čítania 
Na nácvik čítania môže učiteľ použiť  nasledujúce typy  cvičení: 

• priradenie textov k obrázkom; 
• vyplnenie tabuľky použijúc informáciu z textov; 
• označenie kolonky v cvičení; 
• nakreslenie alebo dokončenie obrázku na základe textu otázky s krátkou odpoveďou 

na kontrolu porozumenia textu; 
• nákres diagramu na základe textu; 
• vykonanie inštrukcií (napr. “ako urobiť...“); 
• usporiadanie  viet v rozhádzanom texte. 

 
Cvičenie po čítaní 

Aktivity po čítaní umožnia žiakom reagovať emocionálne a imaginatívne na podnety 
z textu, napr.: 

• ilustrovať príbeh 
• napísať odpoveď na list 
• vyjadriť pocity, názory na obsah 

 
Rozvoj stratégií čítania 

Výber materiálov na čítanie má byť urobený  s ohľadom na vek a schopnosti žiakov. 
Texty majú byť odstupňované  podľa náročnosti. 

Žiaci by mali nacvičovať rôzne stratégie čítania, napr. intenzívne čítanie, skimming, 
scanning pre získanie špecifickej informácie. 

Text na čítanie môže byť sprevádzaný rôznymi sprievodnými úlohami, ktoré je potrebné 
upraviť primerane náročnosti textu, napr.: 

• úlohy na rozvoj intenzívneho čítania sú vhodné, keď žiaci ovládajú celú slovnú zásobu 
textu; 

• úlohy na rozvoj  skimmingu sú primerané, ak študenti rozumejú zmysel textu; 
• úlohy pre scanning sú obzvlášť vhodné, ak texty obsahujú veľa neznámych slov 

a štruktúr. 
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Písomný prejav a jeho nácvik 
 

Na začiatku vyučovania by písomné úlohy mali byť jednoduché, napr. písanie 
jednoduchých viet alebo slov sprevádzajúcich  obrázky v pracovnom zošite, kresby alebo 
koláže žiakov na triednej výstavke. 
Učiteľ by mal od samého začiatku umožniť žiakom prejaviť tvorivosť v individuálnej 
i skupinovej práci. Individuálne i skupinové projekty môžu umožniť dosiahnutie tohto cieľa. 
Je tiež  dôležité umožniť žiakom pracovať ich vlastným tempom. Tvorivé písanie zvyčajne 
nadväzuje na predchádzajúce orálne aktivity. Témy na písomné úlohy sú zvyčajne tie isté ako 
témy pre ústny prejav: opis vlastne osoby, rodiny, domu, priateľov, mesta, koníčkov, záujmov 
atď. Neskôr  sa ťažisko prenesie  na zložitejšie typy textov, ako sú listy, príbehy, opisy. 
 
Diktát: pokiaľ nie je použitý tvorivo a imaginatívne, mal by sa používať iba zriedka ako 
neefektívny a demotivujúci prvok precvičovania písanej formy jazyka. 
Fonetická abeceda: V neskoršom štádiu vyučovania je fonetická abeceda užitočný nástroj  
umožňujúci žiakovi používať slovník ako pomôcku pre orientáciu pri správnej výslovnosti 
a prízvuku. 

 V počiatočnom štádiu však nie je nevyhnutné, aby žiaci fonetickú abecedu ovládali. Je 
na rozhodnutí učiteľov v jednotlivých školách, kedy a ako sa rozhodnú fonetickú abecedu 
učiť. Je však žiaduce, aby učitelia v rámci jednej školy vyučovali rovnako. 
Písomné úlohy sa pohybujú od prísne kontrolovaných až po úplne voľné. Obidva tieto typy 
majú svoje miesto vo vyučovaní presného a plynulého písomného prejavu. 
 
Kontrolované písomné cvičenia 

• priame odpisovanie; 
• prepisovanie pomiešaných viet do súvislého textu; 
• doplňovacie cvičenia, napr. vyplnenie formulára alebo dotazníka; 
• dokončovanie viet obsahujúcich osobnú informáciu (Páči sa mi....); 
• dokončenie textu s použitím obrázkov, grafov obsahujúcich informáciu. 

 
Cvičenia pred písaním 

Vhodné cvičenia pred vlastným písomným prejavom na pomoc jazyku a formulácii 
myšlienok môžu byť napr.: 

• diskusia v triede; 
• cvičenia so slovnou zásobou; 
• obrázkové pomôcky; 
• paralelné čítanie textu. 

 
Voľné písanie 

• listu priateľom, časopisy; 
• básne; 
• príbehy; 
• projekty, plagáty, nástenné noviny. 

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
Prierezové témy: 
 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - Poznávanie sveta, Ja a komunikácia, Slávenie sviatkov  
a zvyky v anglicky hovoriacich krjinách 
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MEDIÁLNA VÝCHOVA- Voľný čas 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ - Rodinné vzťahy, Písanie listu, pohľadnice, 
Priateľstvá, Povolania 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA - Domáce zvieratá, V parku 
DOPRAVNÁ VÝCHOVA  –  Orientácia v priestore 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA - Záľuby, Šport, Ľudské telo 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA - Vzdelávanie na 
Slovensku, poznávame regióny, zvyky, tradície, Jedlá a nápoje 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI- Rodina, Voľný čas a záľuby, 
Moje mesto, Prstové divadlo 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -  Nakupovanie, Cestovanie 
 
 
 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/aj_pv_2014.pdf  
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6.3 Matematika 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:  MATEMATIKA 
 ROČNÍK:  PRVÝ 
POČET HODÍN:  4hod.týždenne/132 hod. ročne 
 
1 Charakteristika predmetu  
 
Učebný predmet matematika v 1.-4. ročníku základnej školy je založený na realistickom 
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností 
žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii matematických vedomostí v reálnych 
situáciách. Takto získané matematické vedomosti umožňujú dosiahnuť matematickú 
gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým 
vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné 
vzdelávanie. 

 
Učebný predmet Matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa: 
– elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 
rozvíjajúce kompetencie v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom) 
– vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností presného myslenia 
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach algoritmického myslenia 
– súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko 
k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 
– informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť 
 
2 Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom učebného predmetu Matematika v 1. ročníku je induktívnym poznaním 

zakladajúcim sa na žiackych skúsenostiach rozvíjanie tých schopností, pomocou ktorých sa 
pripravia na samostatné získavanie základných matematických poznatkov a schopností. Na 
dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód 
zodpovedajúcich veku žiakov.  
 

Vyučovanie Matematiky v 1. ročníku bude smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä 
tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

• veku primerané, presné používanie materinského jazyka a správna aplikácia postupne 
sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov 
a diagramov. Využijeme pochopené a osvojené pojmy, postupy, algoritmy ako 
prostriedky pri riešení úloh. 

• V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 
výpočtov spamäti, rozvinieme numerické zručnosti žiaka. 

• Na základe skúseností a zručností prehĺbime orientáciu žiakov v rovine a priestore. 
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• Riešením problémov a úloh postupne vybudujeme vzťah medzi matematikou 
a realitou. Na základe využitia induktívnych metód rozvinieme matematické nazeranie 
a logické myslenie. 

• Povedieme žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa 
a samostatnému učeniu. 

• Premysleným systematickým riadením práce žiakov podporíme a upevníme kladné 
morálne a vôľové vlastnosti žiakov – samostatnosť rozhodnosť, vytrvalosť, 
húževnatosť, kritickosť. 

• Rozvinieme cit pre ochranu a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje 
zdravie, kladný vzťah k humánnym a demokratickým hodnotám. 

Vytvoríme a rozvinieme kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, poznávaniu 
kultúrnych hodnôt vytvorených európskymi štátmi, medzi inými aj Slovenskom. 
 
 
Výchovné a vzdelávacie ciele: 
 

Cieľom vyučovania Matematiky v 1. ročníku základnej školy je uspokojenie 
matematických potrieb detí, ktoré nastoľuje každodenný život. Okrem osvojenia základných 
vedomostí a zručností z oblasti aritmetiky, algebry a geometrie sú žiaci vedení k objaveniu, 
pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí vo vnútri jednotlivých oblastí matematiky, ale 
aj medzi týmito oblasťami. Riešením slovných úloh zmotivujeme žiakov k aplikácii 
získaných poznatkov v bežnej praxi. 
 
Vyučovaním matematiky v 1. ročníku prispejeme k rozvoju tvorivých schopností, 
myšlienkových operácii, priestorovej predstavivosti, vôľových čŕt osobnosti žiaka.  
 
3 Učebné zdroje 
 

• učebnice 
• pracovné zošity 
• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 
• interaktívna tabuľa 
• dataprojektor 

 
 
4 Kritéria a stratégie hodnotenia 
 

Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. 
V procese hodnotenia budeme uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt, 
rešpektovanie práv dieťaťa a humánne správanie voči žiakovi. 

Pri priebežnom hodnotení zohľadníme individuálne osobitosti žiaka a prihliadneme na 
jeho psychickú i fyzickú disponovanosť. 

Žiaka stále povzbudíme, zhodnotíme to čo vie, na nedostatky upozorníme ohľaduplne 
tak, aby sme spoločne mohli pristúpiť k ich odstráneniu. 

Hodnotenie bude konštruktívne, s povzbudzujúcim charakterom zameraným na 
pozitívnu motiváciu žiaka. 
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5.Obsah vzdelávania  
 

 Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku  základnej školy je rozdelený na päť 
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 
 

Učivo v  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 
1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu  prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri 
počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo 
význame čísla.  
 

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich 
systematických zmien.  Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, 
tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto  aj graficky znázorňujú.   
 

V tematickom okruhu Geometria a meranie žiaci vytvárajú priestorové geometrické 
útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 
rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, 
odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia 
primerané metrické úlohy z bežnej reality. 
 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ  je 
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh  na 1. stupni ZŠ sa  
objavuje len v podobe úloh.  Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou 
činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých 
pravidiel (usporadúvajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, 
 udalostí a zaznamenávajú ich.         
 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ  sa  objavuje v len 
podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti 
primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.  
 

Metodika učebného predmetu, hlavne písanie číslic, je v súlade s postupom nácviku 
písania, a teda rozvíjania jemnej motoriky žiakov v učebnom predmete slovenský jazyk 
a literatúra. Nemenej dôležité je rozvíjanie čítania s porozumením pre riešenie 
matematických slovných úloh. Komunikácia a spôsob osvojenej komunikácie na hodinách 
slovenského jazyka a literatúry  veľmi pomáha aj rozvíjaniu odborného jazyka žiakov 
a zodpovedajúcej komunikácie v tomto jazyku s ohľadom na vek. 
 

Učebné predmety prírodoveda a vlastiveda napomáhajú žiakom poznávať okolitý 
svet a najdôležitejšie zákonitosti a pravidlá prírody a spoločnosti. Žiaci sa na hodinách 
matematiky môžu opierať o tieto poznatky pri tvorbe matematických slovných úloh.   
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Prostredníctvom matematiky je žiakom umožnené poznať rôzne kvantitatívne javy 
prírody  a spoločnosti, ktoré potom vyjadrujú tabuľkami a diagramami. Pri spojení 
matematiky s týmito predmetmi, s ich námetom aj obsahom, účinne napomáha informatická 
výchova, v rámci ktorej sa žiaci okrem reálnej skutočnosti stretnú aj s virtuálnou 
skutočnosťou.  
 

Prostredníctvom okruhu učiva Geometria a meranie je vyučovanie matematiky 
prirodzeným spôsobom napojené na učebný predmet výtvarná výchova. Matematika 
a výtvarná výchova sa navzájom dopĺňajú pri rozvíjaní estetického cítenia žiakov. Žiaci sú na 
obidvoch predmetoch vedení k úhľadnej práci, k rozvíjaniu jemnej motoriky rúk a správnemu 
priestorovému videniu i rôznemu spôsobu zobrazovania reálnej skutočnosti v dvojrozmernej 
rovine.  
 

Nesmieme zabudnúť pri vzťahoch matematiky s ďalšími učebnými predmetmi na 
učebný predmet telesná výchova. Telesná výchova voči matematike má prioritný význam 
predovšetkým v tom, že vyrovnáva charakter rozumovej výchovy matematiky s telesnou 
a somatickou výchovou telesnej výchovy. Na vyučovaní matematiky učitelia pri zistení veľkej 
miery duševnej únavy žiakov zaraďujú do vyučovacích hodín matematiky aj prvky telesných 
cvikov, relaxačné chvíľky. 
 
Vzdelávací obsah učebného predmetu 
 
1. ročník 
 
Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
 

Prierezové témy  
 

Prirodzené 
čísla  
do 20 

Prirodzené čísla 0-20. 
Počítanie počtu 
vecí,... 
Po jednom, po dvoch, 
utváranie skupín vecí, 
... o danom počte. 
Porovnávanie čísel.  
Čítanie a písanie čísel 
0- 20. Riešenie úloh 
na porovnávania         
( viac, menej, 
rovnako). 

Žiak 
- utvára, vyznačuje, 
kreslí, oddeľuje skupinu 
predmetov 1 – 20, 
- tvorí stúpajúcu 
(klesajúcu) postupnosť 
predmetov, čísel, 
- vie vymenovať 
stúpajúci aj klesajúci 
číselný rad, 
- vie porovnávať čísla 
do 20 podľa veľkosti, 
- rieši úlohy 
charakterizované 
vzťahmi viac“, „menej“. 

Environmentálna výchova 
Dopravná výchova 
 

Sčítanie 
a odčítanie 

Propedeutika vzťahu 
mezi sčítaním 
a a odčítaním. 
Sčítanie a odčítanie v 
obore do 20 bez 
prechodu  cez základ 
10 predmetnou 
činnosťou 
a na základe textu. 

Žiak 
- ovláda spamäti všetky 
  spoje sčítania a        
odčítania  bez prechodu 
  cez základ 10, 
- využíva zručnosť sčí- 
  tania, odčítania, 
doplnenia sčítania 
v praxi, 

Environmentálna výchova 
Dopravná výchova 
Osobnostný a sociálny 
rozvoj. 
Tvorba projektov 
a prezentačné schopnosti. 
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Slovné úlohy na 
sčítanie a odčítanie.  
Oživenie slovnej 
úlohy kresbou 
a modelovaním. 
Tvorba číselnej úlohy 
na základe textu. 
Výber počtového 
výkonu na základe 
textu. Tvorba 
matematického textu 
k numerickým 
úlohám. Riešenie 
rozsiahlejších úloh 
v tíme, aj so zberom  
vhodných údajov 
z reality. 
Formovanie 
zovšeobecňovacej 
schopnosti riešenia 
matematických 
problémov.   

- dokáže objasniť 
jednoduchú slovnú 
úlohu 
  kresbou, činnosťou, 
  voľbou vhodného  
  modelu, 
- zaznamenáva textovú  
  súvislosť s číslami a 
  počtovými výkonmi, 
- kooperuje pri práci v 
  skupine a rieši zadané 
úlohy.     
    

Geometria Postupné budovanie 
priestorovej 
predstavivosti a 
orientácie v rovine 
a v priestore.  
Spoznanie 
vnímateľných 
vlastností telies, 
rozlíšenie odlišných 
telies ukázaním, 
výberom, 
usporiadaním, slovne. 
Získanie prvých 
zručností v narábaní 
rysovacími 
potrebami. 
Pozorovanie 
niektorých vlastností 
geometrických 
útvarov.   

Žiak 
- nakreslí, vymaľuje,   
  vymodeluje 
...geometrický tvar, 
- vybuduje z kociek  
  stavbu na základe  
  modelu, 
- identifikuje niektoré  
  rovinné a priestorové 
  útvary na základe nie- 
  ktorých pozorovaných  
  vlastností, 
- určí polohu na základe 
preberaných  
  výrazov (napr. nad,  
  pod, pri, medzi, atď.)   

Dopravná výchova 
Ochrana života a zdravia  
Tvorba projektov 
a prezentačné schopnosti 
 

Riešenie 
aplikačných  
úloh a úloh  
rozvíjajúce 
špecifické 
matematické 
myslenie 

Vzbudenie záujmu 
žiakov o matematické 
činnosti 
prostredníctvom 
matematických hier. 
Ukázať význam 
použitia tabuliek, 
diagramov.  

Žiak  
- vie rozlíšiť pravdivosť  
  a nepravdivosť prime- 
  raných     
  matematických 
výrokov, 
- chápe význam použitia 
tabuliek, diagramov 

Environmentálna výchova 
Osobnostný a sociálny 
rozvoj. 
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Prierezové témy: 
 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA -  slovné úlohy 
MEDIÁLNA VÝCHOVA- výukové IKT programy, videa 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- vzájomná pomoc, úhľadnosť práce v geometrii, 
matematické súťaže, olympiády, rozvoj kritického myslenia, Stroj na jednotky 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- Slovné úlohy, Geometria 
DOPRAVNÁ VÝCHOVA –  Orientácia v priestore,  
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA- Čistota pracovného miesta 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA- Slovné úlohy 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI- Stavby z kociek 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -  Nakupovanie, Cestovanie, Viem sa podeliť, Kombinatorika, 
Slovné úlohy 
 
 
 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/matematika_pv_2014.pdf  
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6.4 Prvouka 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:  PRÍRODOVEDA 
 ROČNÍK:  PRVÝ 
POČET HODÍN:  1hod.týždenne/33 hod. ročne 
 
1 Charakteristika predmetu  
 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. V tomto predmete budeme rozvíjať nielen 
samostatné vedné disciplíny, ale budeme žiakov postupne oboznamovať s prírodnými javmi a 
zákonitosťami tak, aby sa u nich s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka 
samotného poznávacieho procesu.   

Vyučovanie bude zamerané na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom 
je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 
schopností. Samotné edukačné činnosti zameráme  na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah 
k prírode, ale aj k samotnej vede.  

 
2 Ciele predmetu  
 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania 
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať 
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

• spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 
vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

• rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 
v rôznych informačných zdrojoch. 

• rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

• opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 
• rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  
• nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 
• tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 

javy a existencie. 
• uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 
• poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 

aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  



59 
 

3 Čiastkové ciele predmetu  
 

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia 
dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ 
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo 
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto 
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý ročník Prírodovedy 
zamerame najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti 
budeme vo vyučovaní usmerňovať k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, 
aby:  

• sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí 
schopnosť syntézy), 

• sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), 
• sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť 

tvorby testov hypotéz a predpokladov), 
• vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr 

súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),  
• sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím 

neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy 
a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie), 

• sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 
schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu 
s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), 

• si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí 
schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), 

• dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr 
súvisí schopnosť efektívnej kooperácie). 

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne 
spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti budeme viesť vo 
vzdelávacom procese tak, aby  

• si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré 
charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr 
súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, 
list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,... 

• si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné 
schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to 
magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,... 

• si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 
komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy 
rôznych druhov rastlín a živočíchov, ... 

• si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 
ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 
ekosystematické vzťahy,... 

• si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký 
obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj 
schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – 
napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ... 
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Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí 
aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 
vedomostí. V postojovej oblasti dieťaťa tak budeme rozvíjať nasledovné charakteristiky: 
Žiak bude schopný: 

• vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa najmä 
motiváciou k poznávaniu). 

• chápať význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne 
a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie 
(prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce). 

• citlivo pristupovať k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým 
organizmom). 

• vnímať, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie 
a preferenciou logických princípov myslenia). 

• modifikovať svoje predstavy o skutočnosti, ak bude ovplyvňovaný logickou 
argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov  
a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú 
hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne 
gramotným.  

 
• Obsahovo vzdelávací štandard 

 
1.-2. ročník 

Tematický celok  Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Zmeny v prírode Cyklus stromu  Druhy stromov, listy 

stromov  
Na základe listov 
porovnávanie 
stromov 

Porovnať listy 
jednotlivých stromov 
Na základe listov 
poznať druhy 
stromov 

 Projekt  
Prečo padá list zo 
stromu 
Kalendár prírody 

Ročné obdobie, 
mesiace v roku, 
charakteristiky 
počasia poľné 
plodiny, ovocie 
a zelenina  

Vedieť si 
zaznamenávať 
počasie podľa 
znakov: vietor, dážď, 
slnečno 
Uviesť ako sa menia 
ročné obdobia  
Uviesť ako sa mení 
počasie 
v jednotlivých 
mesiacoch v roku  
Rozpoznať druhy 
ovocia a zeleniny  

Osobná hygiena 
a psychohygiena  

Denný poriadok 
žiaka  
 
Projekt Zostavenie 
jedálneho lístka na 
týždeň 

Pravidelné 
stravovanie , 
striedanie práce  
a odpočinku, správne 
stolovanie  

Poznať pravidlá 
pravidelného 
stravovania  
Vysvetliť dôvody 
striedania práce 
a odpočinku 
Uviesť príklady 
správneho 
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a nesprávneho 
stolovania  

 Čistota tela  Hygiena človeka, 
zásady 

Vedieť správne 
použiť zubnú kefku 
Vysvetliť význam 
osobnej hygieny 

 Zdravá výživa 
Projekt  
Potraviny 
Projekt  
Potraviny, ktoré 
človeku škodia 
Potraviny dôležité 
pre zdravie 
Príprava 
zeleninového šalátu  

Zásady zdravej 
výživy 

Uviesť príklady 
potravín, ktoré sú 
zdravé pre človeka 
a ktoré nie, porovnať 
ich  

Plynutie času  Čas a jeho trvanie  
Projekt príprava 
presýpacích hodín 

Objektívny 
a subjektívny čas  

Vysvetliť plynutie 
času 
Porovnať objektívny 
a subjektívny čas 
Zoradiť obrázky 
podľa plynutia času ( 
rastlina človek, 
zviera) 

 Hodiny   Poznať celé hodiny  
Zvieratá Voľne žijúce zvieratá   Pracovať 

s encyklopédiou  
 Domáce zvieratá   Diskutovať na tému 

ako sa pohybujú 
zvieratá   

 Domáce vtáky   Klasifikovať domáce 
zvieratá podľa 
znakov  

Rodina  Moja rodina  Členovia rodiny  Vymenovať členov 
rodiny  

Voda  Voda a rastliny  Rastliny v zime  Porozprávať ako sa 
treba starať o rastliny 
v zime  

 Voda a človek   Vysvetliť prečo 
musíme dodržiavať 
pitný režim 
Diskutovať, čo sa 
stane s vodou, ktorú 
pijeme? 

Rastliny a semená Semeno 
Projekt  je to semeno 
Záhadné semená  

 Vedieť zasadiť 
semeno  
Opísať pri 
pozorovaní ako klíči 
semeno  

Hmota  Ľudia a veci Ručná a strojová Na základe 
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Projekt Je to hmota 
Je vzduch hmota?  

výroba 
Materiály na výrobu  
Vlastnosti hmoty  

zmyslových vnemov 
určiť rôzne druhy 
hmoty 

 
4 Prierezové témy 
 
Environmentálna výchova  
 
Téma:  Cyklus stromu 
  Prečo padá list zo stromu 
  Kalendár prírody 
  Voľne žijúce zvieratá 
  Voda a rastliny 
  Voda a človek 
 
Multikultúrna výchova  
 
Téma:  Moja rodina 
  Zostavenie jedálneho lístka 
 
Dopravná výchova 
 
Téma:  Denný poriadok žiaka 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 
Téma:  Čas a jeho trvanie  
  Moja rodina 
  Ľudia a veci 
 
Mediálna výchova 
 
Téma:  Moja rodina 
  Ľudia a veci 
  Čas a jeho trvanie 
 
Ochrana života a zdravia 
 
Téma:  Čistota tela 
  Zdravá výživa 
  Moja rodina 
  Voda a človek 
  Voda a rastliny 
  Ľudia a veci 
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 
Téma:  Zdravá výživa 
  Denný poriadok žiaka 
  Čas a jeho trvanie 
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  Rastliny a semená 
  Ľudia a veci 
  
5 Hodnotenie predmetu 
 

Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  
Vo vyučovacom procese budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom slovného hodnotenia 
nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv 
zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
 
6 Učebné zdroje 
 

• učebnice 
• pracovné zošity 
• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 
• ineraktívna tabuľa 
• dataprojektor 
• informačno- komunikačné zariadenia 
• špeciálne učebne 
• učebne vybavené potrebným náradím a špeciálnym náčiním 

 
 
 
Prierezové témy: 
 
MEDIÁLNA VÝCHOVA- výukové IKT programy, videa, práca s interaktívnou tabuľou, 
Planetárium 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- vzájomná pomoc, úhľadnosť práce, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA- exkurie v ZOO, Botanická záhrada, KOSIT 
DOPRAVNÁ VÝCHOVA –  Orientácia v priestore,  
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA- Čistota pracovného miesta 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA- exkurzia v HUMNO 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI-  biologické pokusy ( klíčenie 
rastlín, filtrácia pôdy, rozpustnosť látok vo vode, skupenstvá vody, podmienky klíčenia) 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -   
 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/prvouka_pv_2014.pdf 
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6.5 Výtvarná výchova 
 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
ROČNÍK:  PRVÝ 
POČET HODÍN:  1hod.týždenne/33 hod. ročne 
 
1 Charakteristika predmetu  
 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý 
prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych 
zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 
cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých 
duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. 
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje 
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje 
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne 
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).  
 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem 
dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné 
činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie 
vlastných predstáv. 
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s 
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: 
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 
 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 
vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú 
sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a 
chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na 
úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 
 
1.2 Metodické východiská predmetu sú: 
 

• Zážitkové procesy 
• Témy – námety 

 
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 
umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 
Žiakov budeme viesť k spracovaniu symbolov, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a 
fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Bude ich 
spracovávať mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i 
formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a 
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techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa 
predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny. 
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, 
pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími 
prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s 
mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi 
... v tomto predmete budeme vytvárať tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre 
uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom 
obsahu nášho vzdelávania.  
 
b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska: 

• osobnosti a veku žiaka,  
• edukačných cieľov, 
• kultúrno-spoločenskej reality.  

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 
možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:  
– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),  
– kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),  
– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),  
– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 
postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch 
iných ľudí),  
– kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 
 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém 
(prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom 
zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.  
2 Ciele predmetu  
 
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 
 
Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, 
základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a 
tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať 
pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela 
vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia. 
 
Senzomotorické ciele 

Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a 
fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie 
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. 
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne 
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti 
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a 
techník. 

 
Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a 
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vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k 
tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 
vnímanie, intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a 
aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového 
vyučovania. 
 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť 
vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej 
výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú 
vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 
 
3. Obsah predmetu     
 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 
určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad 
predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke 
vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie 
náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného 
ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne 
ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém 
predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať 
témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy budeme napĺňať konkrétnymi 
úlohami. 

 
3 Prierezové témy 
 
Enviromentálna výchova  
Téma:  Strom 
  Ovocie 
  Zelenia 
  Jeseň 
  Dotyk leta 
 
Multikultúrna výchova  
Téma:  Mikuláš 
  Vianoce 
  Fašiangy 
  Kraslice 
  Moja rodina 
   
Dopravná výchova 
Téma:  Dopravné prostriedky 
 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Téma:  Rozprávka 
 
Mediálna výchova 
Téma:  Moja rodina 
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Ochrana života a zdravia 
Téma:   
  Moja rodina 
  Požiar očami detí   
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Téma: Aprílové počasie 
 
5 Hodnotenie predmetu 
 

Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  
Vo vyučovacom procese budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom slovného hodnotenia 
nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv 
zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
 
6 Učebné zdroje 
 

• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 
• ineraktívna tabuľa 
• dataprojektor 
• informačno komunikačné zariadenia 
• špeciálne učebne 

 
 
 
Prierezové témy: 
 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA -  kresba, téma: MDD 
MEDIÁLNA VÝCHOVA- tvorba animácií, úprava fotografií 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ- tvorba darčekov, prezentov na Deň starých 
rodičov, Deň matiek, Deň otcov, Vianoce 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA-  využitie plastov vo výtvarnej tvorbe, využitie 
prírodnín vo výtvarnej tvorbe, land art, mozaiky z darov Zeme 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA- Čistota pracovného miesta 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA- kraslice, vianočné 
zvyky, zdobenie perníkov, výšivky, ornamenty, výroba adventných vencov 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI- využitie odpadového materiálu 
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ -  návrhy papierových bankoviek a mincí 
 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/vytvarna%20vychova_pv_2014.pdf  
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6.6 Hudobná výchova 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:   HUDOBNÁ VÝCHOVA 
ROČNÍK:   PRVÝ 
POČET HODÍN:   1hod.týždenne/33 hod. ročne 
 
 
1 Charakteristika predmetu  
 
   Hudobná výchova na základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde sa 
žiaci prostredníctvom hravých  hudobných činností učia orientovať vo svete hudby. 
Žiakov budeme zoznamovať prostredníctvom činností s výrazovými prostriedkami 
a s jazykom hudobného umenia a učiť ich tvorivo pracovať, využívať ich ako prostriedky pre 
vlastné sebavyjadrovanie.  

V hudobnej výchove budeme viesť žiakov prostredníctvom vokálnych, 
inštrumentálnych, hudobno-pohybových a sluchových činností k porozumeniu hudobného 
umenia a  hudbe. 

Realizáciou jednotlivých hudobných činností v ich vzájomnej prepojenosti 
a podmienosti rozvinieme celkovú hudobnosť, emocionálnu inteligenciu a tvorivé myslenie 
žiakov.  

Prostredníctvom týchto činností žiaci uplatnia svoj hlasový fond pri sólovom, 
skupinovom i zborovom speve, pri svojich inštrumentálnych schopnostiach, pri zborovej hre 
a doprovode hlasového prejavu, svojej pohybovej schopnosti pri tanci. 
 
2 Ciele predmetu  
 
Hlavným cieľom bude:  
 

• poznať a precítene interpretovať slovenské ľudové piesne, pochopením úlohy ľudovej 
piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojovať hudobný materinský jazyk a takto 
prispievať k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

• poznať slovenské ľudové zvyky, vlastenecké piesne, umelecké spracovania ľudových 
piesní hudobnými skladateľmi, minulé a súčasné podoby ľudových piesní  

• postupne poznávať umelecké artefakty - chápať ich ako prirodzenú súčasť svojho 
života. 

 
Výchovné a vzdelávacie ciele 

  
Kognitívne ciele  

• poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem  
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),  

• prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo 
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pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku 
na definíciu pojmov, 

• prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných 
činností,  

• zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 
k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,  

• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, 
aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali 
výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,  

• získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického 
vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 
Socioafektívne ciele 

• uvedomovať a rozlišovať mravné a estetické hodnoty,  otvorenosť a tvorivosť, 
• empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne 

vyjadrovať vlastné názory a postoje, 
• bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych 

kultúr, 
• získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať 

i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty, 
• chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý 

spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia 
svojho života. 

 
Psychomotorické ciele 

• na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje 
hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať 
ich v individuálnych alebo skupinových projektoch, 

• dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 
 
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:  

• rozvíjal  citový svet žiakov,  
• formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy 

k prírode, ku všetkým prejavom života, 
• vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným 

vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 
• vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 

dielami, tancom a vychovávali sa vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným 
kultúram a názorom, bez nekritického podliehania  módnym vlnám, reklame 
a subkultúre   

 
 
Obsahovo vzdelávací štandard 
 
Tematický 
celok 
Téma 

Obsah 
/Obsahový štandard/ 

Výkonový 
štandard 
/Výstupy/ 

Prierezové 
témy 
a 
medzipredmet. 
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vzťahy 
V 1. ročníku 
primárneho 
stupňa 
vzdelávania                      
učivo nie je 
rozdelené do 
tematických 
celkov. 

Hry so spevom, jednoduché slovenské 
ľudové piesne, detské 
piesne v rozsahu c¹ – a¹,  umelecké úpravy 
ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti. 
Sluchová príprava intonácie 5., 6., 3 stupňa 
v durovej tónine, rytmizácia slov a 
riekaniek, rytmické a melodické hry, 
realizácia rytmu pozostávajúceho z 
štvrťových a osminových hodnôt, 
vyjadrenie obsahu piesní a skladbičiek 
pohybom. Zvuk, tón, reč, spev. 
Kompetencie 
Vokálno-intonačné činnosti 
Získať základné spevácke zručnosti a 
návyky. Detské a ľudové piesne spievať 
čisto a rytmicky presne, adekvátne nálade. 
Poznať a správne realizovať  hodnoty 
nôt./štvrťová, osminová , pomlčky 
Inštrumentálne činnosti 
Poznať jednoduché rytmické nástroje a 
ovládať techniku hrania na nich. Pomocou 
detských hud. nástrojov podporiť náladu 
piesne. 
Hudobno-pohybové činnosti 
Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa  
hudby, reagovať na zmeny tempa a 
dynamiky. 
Percepčné činnosti 
Poznať krátke veku primerané hudobné 
skladby a pohybom reagovať na ne. 
Hudobno-dramatické činnosti 
Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom 
tónovom priestore. Hudobné nástroje 
chápať jako prostriedok vykreslenia 
prostredia, postáv, nálad.                             

Vedieť čisto a so 
správnym 
výrazom 
primeraných 
piesní zaspievať   
minimálne 12 
detských a 
ľudových piesní, 
hier so spevom. 
Vedieť hrať 
jednoduché 
rytmické motívy 
pozostávajúce 
z hodnôt 
štvrťových, 
osminových nôt a 
pomlčiek.  
Pohybom správne 
reagovať na 
hudbu. 
Poznať minimálne 
4 hudobné skladby 
a ich autorov, 
dokázať vystihnúť 
náladu hudby. 
Uskutočniť 
minimálne 1 
dramatické 
vystúpenie. 
 

Multikultúrna 
výchova 
Osobnostný a 
sociálny rozvoj 
Enviromentáln
a výchova 
Mediálna 
výchova 
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3 Prierezové témy 
 
 
Environmentálna výchova  
 
Téma:  Akvárium 
  Bocian na prechádzke 
  Kuriatko a slon 
  Bude zima, bude mráz 
  Zajačik do lesa 
  Vŕšok dolina 
  Prší, prší 
 
Multikultúrna výchova  
Téma:  Kováč kuje 
  Zem spí 
  Vlak 
  Hymna Slovenskej republiky 
 
Dopravná výchova 
 
Téma:   Vlak sa rozbieha 
  Pôjdeme my do lesíka 
   
   
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 
Téma:  Čo deťom k šťastiu treba 
  Kto nám pomôže 
  Spi dieťatko spi že 
  Maličká som 
 
Mediálna výchova 
 
Téma:  Moja rodina 
  Ľudia a veci 
  Čas a jeho trvanie 
 
Ochrana života a zdravia 
 
Téma:  My sme malí muzikanti 
  Pieseň na dvoch tónoch 
  Pieseň o trúbke 
 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
 
Téma:  Mikuláš 
  O reťaz o reťaz 
  Šijeme vrecia šijeme 
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4 Učebné zdroje 
 

Metodická príručka k učebnici Hudobná výchova pre 1.ročník základnej školy, autor 
Kopinová, Damboráková,  učebnica HV, ľudové a umelé piesne a hudobno- pohybové hry, 
rytmické hudobné nástroje, CD s piesňami, portréty hudobných skladateľov, multimediálne 
zdroje,  výchovný koncert. 
 
5 Kritériá a stratégie hodnotenia 
 

V predmete Hudobná výchova v 1. ročníku žiaci nie sú hodnotení známkou podľa  
Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, vydaných dńa 25.5.1994 pod 
číslom 2489/1994-21. Je vhodné a motivujúce hodnotiť jednotlivcov slovne, čím sa prebúdza 
záujem aj u žiakov s menej rozvinutou hudobnosťou. Prebúdza sa  u nich tvorivosť a odvaha 
prejaviť sa prostredníctvom širokej škály hudobných hrových činností. Treba rozvíjať citový 
svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti bez zbytočného mentorovania, autoritárstva a tlaku 
na  hromadené vedomosti. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/hudobna%20vychova_pv_2014.pdf  
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6.7 Telesná výchova 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:   TELESNÁ VÝCHOVA 
ROČNÍK:   PRVÝ 
POČET HODÍN:   2hod.týždenne/66 hod. ročne 
 
 
1 Charakteristika učebného predmetu 
 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné 
a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické 
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a  športu, významne prispieva k psychickému, 
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu 
k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 
 Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží 
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 
 
2 Ciele učebného predmetu 
 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov 
vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu  a zároveň 
postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

 
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:  

• stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 
• podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 
• podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách, 
• formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu, 
• kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie tela,  
• vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 
• podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 
• uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

 
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 
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 Ďalšie ciele sú: 
 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 
Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových 

možnostiach a pohybovou činnosťou  prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako 
celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

 
Cieľ zameraný na zdravie  

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného 
zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú 
zodpovednosť za vlastné zdravie. 

 
Cieľ zameraný na motoriku 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 
základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, 
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii 
pohybových činností. 

 
Cieľ zameraný na postoje 

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 
realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 
 
 Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

• má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 
poznatkov z realizovaných pohybových  aktivít, aktuálnych skúseností a športových 
záujmov, 

• dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný 
k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti 
účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu  
športovej akcie,  

• má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať 
a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo  voľnom čase, 

• má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 
predpoklad pre optimálnu  zdravotne orientovanú zdatnosť, 

• dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 
vlastného  zdravia, 

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

 
 Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými 
kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom 
 
Komunikácia v materinskom jazyku a  v cudzích jazykoch: 

• vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,  
• vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami,  
• interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,  
• dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale 

i významných športových súťažiach. 
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Naučiť sa učiť: 
• aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 
• mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. 

Spoločenské a občianske kompetencie: 
• vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap., 
• vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových 

aktivitách, 
• vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 
• byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so 

športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek 
a formulovaní svojich názorov. 

 
Iniciatívnosť a podnikavosť: 

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

• byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 
Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 

• mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou 
kultúrnej gramotnosti človeka. 

 
3 Obsah 

• Prehľad tematických celkov (TC) 
 

• Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
• Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  
• Kreatívne a estetické pohybové činnosti  
• Psychomotorické cvičenia a hry 
• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 
Časová dotácia 
 
Tematický celok (TC) 1.ročník 
Základné lokomócie a nelokomočné 
pohyb.zručnosti 

30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové 
hry 

30% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 15% 
Psychomotorické cvičenia a hry 15% 
Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti 10% 
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Tematické celky (obsah formulovaný v celku pre celý stupeň vzdelávania) 
: 

 
I. TC:  Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 
Kompetencia:  

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako 
elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia 
(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne 
zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), 
poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport. 
 
Vedomosti:  

• základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 
• poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 
• elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 
• význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 
• základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží, 
• zásady bezpečnosti a hygieny pri  týchto cvičeniach. 
 

Schopnosti a zručnosti: 
• proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií 

a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia), 
• osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore, 
• osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu, 
• na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí, 
• vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.), 
• osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov. 

 
Postoje : 

• pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú 
a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si 
zdravia, 

• správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, 
efektívnejšiu komunikáciu  využitie času na cvičenie a športovanie, 

• prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 
 
 
II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)  
(Tradičné aj netradičné hry) 

 
Kompetencia: 
 Žiakov budeme viesť k aktivite pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, v 
prejavovaní schopnosti spolupracovať, dodržiavaní dohodnutých pravidiel, správnom 
manipulovaní s náčiním a pohybovaním sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu 
vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným 
činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach. 
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Vedomosti: 
• základné herné činnosti jednotlivca  
• základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,  
• správna technika základných herných činností jednotlivca, 
• poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, 
• poznatky o základných pravidlách realizovaných hier, 
• poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach, 
• zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 
 

Schopnosti a zručnosti: 
• proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier, 
• osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,  
• osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním, 
• realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách, 
• osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať. 

 
Postoje: 

• pozitívne vnímať  rôzne  hry ako významnú  súčasť pohybových aktivít človeka, 
• dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, 
• adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák, 
• adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera. 

 
III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 
(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) 

 
Kompetencia:  

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), 
intelektuálne, kultúrno– umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať 
v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu. 
 
Vedomosti: 

• poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových 
prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

• poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných 
pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

• poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí 
v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

 
 
Schopnosti a zručnosti: 

• proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností 
s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti, 

• veku primeraný rozvoj  dramatických schopností a zručností, 
• osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,  
• osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, 

v rôznych obmenách 
• rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie. 
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Postoje: 
• pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových 
činností človeka, 

• pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine, 
• prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb. 
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IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry 
(relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia) 

 
Kompetencia:  

Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových 
činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 
pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu  ako základ sebapoznania, 
sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. 
 
Vedomosti: 

• elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela) pri pohybovej činnosti, 
• správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať 

a vedieť pomenovať, 
• zásady bezpečnosti, hygieny  a psychohygieny pre zdravie. 
 

Schopnosti a zručnosti: 
• osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie 

zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch), 
• proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,  
• vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách, 
• vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania, 
• osvojovanie si pohybových  cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť, 
• osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu. 

 
Postoje: 

• pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 
• formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 
Postoje: 

• pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 
• pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, 

ochrana prírody. 
 
4  Vzdelávací štandard – výstup pre 1. stupeň ZŠ 
 
Obsahový štandard  (kľúčové pojmy, minimálny obsah) 

 
 

TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné 
lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), 
poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie 
(ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti 
aplikácie a vníma ich význam v živote i športe. 

 
 Základné pojmy:  chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, rad, zástup, družstvo, 
skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické 
náradie (žinenka, trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza). 
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 Základné poznatky:  

• zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,  
• základy správnej techniky behov, skokov,  hodu loptičkou, 
• základy správnej techniky gymnastických cvičení, 
• význam základných  lokomočných a nelokomočných pohybov. 

 
Základné pohybové aktivity:  

• bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou, 
• kotúle – vpred, vzad, rovnovážne výdrže, poskoky. 

 
TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

 
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať 

s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny 
a prejavovať k nej pozitívny postoj. 

Základné pojmy:  pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, 
rozhodca, pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie 
(lopta,hokejka ap.), gól, bod, prihrávka, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná 
činnosť, obrana – obranca, obranná činnosť. 
 

Základné poznatky:  
• o pravidlách realizovaných hier, 
• o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier, 
• o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo        

osvojovaných pohybových zručností,  
• o význame hier pre zábavu i zdravie. 

 
Základné pohybové aktivity:   

• hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním, 
• pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, 

koordinačných),  
•  pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych 

pohybových zručností rôzneho charakteru. 
 

TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 
 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia 
s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, 
dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať  význam 
kultivovaného a estetického prejavu v živote i športe. 
 

Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová 
tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia. 
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Základné poznatky:  
- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii 

pohybových činností – akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný 
pohybový prejav).  

 
Základné pohybové aktivity:   

• tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne 
a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,  

• rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných 
nástrojov,  

• pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, športovcov, 
činností človeka),  

• pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy, 
• tanečná improvizácia na základe naučených tanečných krokov, motívov, väzieb. 

 
TC: Psychomotorické cvičenia a hry 

 
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné  psychomotorické 
cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený 
motív, vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia). 

Základné pojmy:  názvy častí tela,  polôh tela i jeho častí, správne držanie tela 
 

Základné poznatky:  
• o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,  
• o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,  
• o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách. 

 
Základné pohybové aktivity:   

• koordinačné cvičenia a hry,  
• relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,  
• aktivity zamerané na rozvoj dýchania,  
• naťahovacie (strečingové) cvičenia,  
• cvičenia na rozvoj flexibility. 

 
            TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností  súvisiace s realizovanými sezónnymi 
pohybovými činnosťami. Poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote 
i športe 
 
Výkonový štandard (požiadavky na spôsobilosti – vychádzajú z kompetencií) 
 
TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 
• Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické 
disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia  realizované vo výučbe. 
• Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných 
• Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach 
a iných pohybových činnostiach. 
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TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 
 

• Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných 
vo výučbe. 
• Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich. 
• Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním. 

• Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných 
vo výučbe. 
• Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí a aplikovať ich aj v bežnom živote 
(vo voľnom čase).  
 

TC: Kreatívne a estetické pohybové činnost 
• Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov 
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe. 
• Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukovým signálom, 
hudbou. 
• Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových,  tanečných a dramatických  hrách, 
no i pri  iných pohybových činnostiach. 
 
TC: Psychomotorické cvičenia a hry 
• Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti 
psychomotoriky. 
• Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať 
psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách. 
• Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať pocity radosti 
z pohybu a hry. 
• Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania. 
 
 TC: Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti 
• Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov 
sezónnych pohybových aktivít. 
• Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe 
realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách. 
• Uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom 
čase. 
 
5 Proces 
 
K organizačným  formám: 
 

V primárnej edukácii školy zabezpečíme komplexný pohybový režim žiakov danej školy. 
Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto organizačné formy: 

• ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 
• telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých 

predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 
• rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať 

možnosti školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade 
nepriaznivého počasia (nedá sa ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný 
vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými 
cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín, 
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• vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma), 
• vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy  (so spoluúčasťou žiakov zdravých a 

zdravotne oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná výchova),  
• pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti), 
• záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 
• školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,  
• škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových 

aktivít v prírode), 
• cvičenia v prírode  (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku). 

 
K projektovaniu učiva: 

 
Učivo jednotlivých tematických celkov je široko koncipované preto, aby si učiteľ 

vzhľadom k reálnym podmienkam školy a špecifikám svojej triedy mohol vybrať adekvátne 
pohybové prostriedky, ktorými môže splniť projektované ciele a prispieť k rozvoju 
kompetencií žiakov. 
 Učivo je koncentrované do 5  tematických celkov. Realizácia obsahu týchto celkov by 
mala byť proporcionálne rozčlenená do všetkých ročníkov. V prvom ročníku sa začína 
najjednoduchšími pohybovými činnosťami každého celku. Podľa úrovne zvládnutia 
realizovaných činností postupuje učiteľ vo výbere ďalších zručností. Pri projektovaní učiva 
treba zabezpečiť predovšetkým proporcionálny rozvoj pohybových schopností. 

 V jednotlivých tematických celkoch je poskytnutý dostatočný priestor na tvorivú 
aplikáciu obsahu učiva učiteľom vzhľadom k možnostiam školy i konkrétnych žiakov. 
Očakáva sa citlivý prístup učiteľa pri výbere takých cvičení a hier, ktorými bude možné 
u každého žiaka  dosiahnuť postupný rozvoj kompetencií. 

   
K procesu výučby: 

 
V každom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie žiakov 

prostredníctvom pohybu, rozvoj tvorivosti žiakov a pohybovú improvizáciu. Vytvárať úlohy 
divergentného typu, aby aj žiaci objavovali a hľadali možné riešenia v pohybových úlohách. 

 Vytvárať tiež priestor na samostatné oboznamovanie sa žiakov s novým náčiním, 
novými pohybovými činnosťami ap. Realizovať systematicky komunikáciu s jednotlivcom, 
skupinou i triedou o realizovaných činnostiach, splnených resp., nesplnených úlohách, 
pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťažení. 

 
 Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje 

veľký priestor na aplikáciu širokej škály pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky 
poradovej prípravy, ktorá má byť funkčná z  hľadiska účelnej organizácie činností v priestore, 
z hľadiska bezpečného pohybu v priestore i z hľadiska efektívneho využívania času na 
pohybové aktivity. Odporúčame vyhýbať sa drilovému nácviku jednotlivých prvkov prípravy. 
Za vhodné sa považujú predovšetkým hry, v ktorých si nenásilným a veku primeraným 
spôsobom dané aktivity žiaci osvoja. 

Podstatnú časť tematického celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť 
pohybového vzdelávania treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, 
skok, hod. Žiaci si postupne osvojujú elementárne základy techniky týchto činností 
a postupne ich vzájomné kombinácie napr. chôdza a skok, beh a skok. 

Odporúča sa pri projektovaní učiva využívať aj náčinie a náradie, ktoré má škola 
k dispozícii. Nenásilným a veku primeraným spôsobom sa s ním žiaci postupne oboznamujú 
a realizujú jednoduché cvičenia.  
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V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry 
charakteristické pre predškolskú telesnú výchovu. Žiaci sa oboznamujú s rôznym športovým 
ale i netradičným náčiním a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na 
samostatné objavovanie rôznych možností manipulácie s náčiním žiakmi. Na základe toho 
učiteľ môže zdokonaľovať jednotlivé činnosti a aplikovať ich v nenáročných manipulačných 
hrách. 

 
 V tematickom celku „Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre 

kreatívneho učiteľa. Rôznymi pohybovými prostriedkami môže dosiahnuť rozvoj 
požadovaných kompetencií. Široká škála výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej 
dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj tvorivosti žiakov. Akcentujeme 
dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho držania tela a estetického 
a kultivovaného pohybového prejavu. 

 
 V prvom ročníku odporúčame začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami kde sa 

pohyb spája so slovom, s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá škála riekaniek 
a motivovaných pohybov. Postupne možno pridávať dramatizáciu. Príbehy zo života zvierat, 
rozprávkových bytostí či fantazijného sveta sú výborným námetom na pohybové stvárnenie 
a tvorivú improvizáciu. 

  
 Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“  je vnímaný ako významná súčasť 

prípravy žiaka na zvládnutie náročných úloh v škole i živote. Akcentuje sa význam týchto 
pohybových aktivít pre zdravie žiaka. Poznávaním vlastného tela, jeho možností a limitov sa 
žiak postupne učí vnímať telo ako celok. Správne držanie tela pri rôznych polohách, správne 
dýchanie a schopnosť relaxácie sú základnými úlohami, ktoré vedú k získaniu potrebných 
kompetencií. 

 
 K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba žiadny 

špeciálny výcvik. Psychomotorika je zameraná na prežívanie pohybu, radosti z pohybu. 
Psychomotorika patrí k faktorom podporujúcim zdravie. Žiak sa učí vnímať svoje telo, jeho 
časti. Významnou úlohou je aj naučiť žiaka vnímať svalové napätie a uvoľnenie a jeho 
spojenie s duševným napätím, ale i celkové pocity svojho tela pri cvičení. Cieľom snaženia 
učiteľa by malo byť, aby žiaci prostredníctvom pohybu získavali čo najviac skúseností 
a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho. Tieto poznatky 
sa potom stávajú základom pre sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a konanie. 

 
 Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umožňujú prejavovať individualitu 

osobnosti a súčasne zapájajú žiaka do kolektívu. Sú typické tiež tým, že využívajú netradičné 
pomôcky a nie sú v nich víťazi a ani porazení. Môžu byť zamerané na rozvoj hmatového, 
optického či akustického vnímania, alebo na rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie. 

 
 Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a sezónne pohybové 

činnosti“. Vzhľadom k rôznorodým podmienkam regiónov a škôl sa ponecháva možnosť 
výberu konkrétnych sezónnych činností na školu. Za dôležité sa však považuje, aby všetky 
školy zabezpečili primeraný rozsah sezónnych činností počas celého školského roka. 
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Telesná výchova- 1.ročník          2hod týždenne- 66 hod ročne 

Rozvíjajúce                    Tematické                                    Obsah                                 Výstup 
Ciele                                celky 
 

Pozitívne vnímať             Základné lokomócie a              Vedieť správne                      Vedieť 
pojmy: 
zákl.lokomócie a             nelokomočné pohybové            techn.vykonávať                    
beh,chôdza, 
nelokom.zručností            zručností                                  zákl.lokomócie,                      
čiara,kotúle, 
ako potrebnú a nevyhn.                                                     poradové cvičenia,                 
súťaž,cieľ, 
súčasť poh.prejavu,                                                           elem.zručnosti,poznať           
gymn.náradie 
vykonávať pohyby,                                                             ich možnosti aplikácie           
prevedenie 
osvojenie si základov                                                         v živote.                                 
zákl.lokomócií, 
techniky behov,skokov,                                                                                                    
zákl.akrobat.        stojok,kotúľov                                                                                                                    
cvičení 
 
Dodržiavať zásady             Hry-manipulačné,                  Vedieť pravidlá realiz.              Vedieť 
pojmy:    
fair-play,adekvátne             pohybové                              hier,správna technika,               
poh.hra,súper,   reagovať na výhru                                                             hry s netrad.náčiním,                
hracie ihrisko, 
alebo prehru,vnímať                                                          hry a zdravie                             
streľba,útok,   
rôzne hry                                                                                                                              
obrana, 
                                                                                                                                             využiť 
nauč.                                                                                                                                                 
zručn. z hier  
 

Prejavovať snahu o                      Kreatívne a                       Vedieť rytmizované                      
Vedieť pojmy:  
Sebazdokonaľovanie,                   estetické                           pohyby,poh.improvizácia,           
tanec,kroky  
Vnímať a precítiť                           pohybové                          pohyby so slovným                       
v tanci, 
Pohyb,vnímať spojenie                zručnosti                            navádzaním                                   
využitie   
Slovo+hudba+pohyb                                                                                                                          
hudby          
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Ochrana života a zdravia (ISCED 1) prierezová téma 
3.1.1.  Obsahové zameranie v prvom ročníku 
 

Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana 
 
-     naša obec – všeobecná charakteristika; 

• evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto zhromaždenia, 
presun do bezpečného priestoru; 

• signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení; 
• horľaviny a ich následky; 

 
Zdravotná príprava 

 
• vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; 

nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov; 
• ošetrenie odrenín  ruky, nohy, prstov a hlavy; 
• privolanie pomoci k zranenému; 
• význam symbolu „ červený kríž“; 

 
Pohyb a pobyt v prírode  

 
• orientácia v mieste školy a jej okolí; 
• určenie svetových strán podľa slnka; 
• významné budovy a ich účel – zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; predajne, 

železničná a autobusová stanica, miestny úrad; 
• historické objekty našej obce – pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie; 
•  poznávanie zelene v okolí obce;  
•  správanie sa k osamelým zvieratám; 

 
T e m a t i c k ý  c e l o k :  Pohyb a pobyt v prírode  
1. ročník 
Obsahový štandard:  
Orientácia v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si vedomosti, zručnosti a pohyb v teréne podľa 
prírodných úkazov. Základné informácie o významných budovách a ich účele. Historické 
objekty v obci a jej okolí.  
Výkonový štandard:  
1. Orientácia v mieste školy a jej okolí 

•    Poznať svoju školu. 
• Uveď názov ulice, na ktorej sídli škola. 
• Urči miesto tvojej triedy v budove školy. 
• Ukáž na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z budovy. 

 
•    Poznať okolie školy. 
• Vymenuj najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš cestou z domu do školy. 
• Uveď presnú adresu svojho bydliska. 



87 
 

2.  Určovanie svetových strán 
•  Poznať svetové strany  
• Ukáž, kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko. 
• Vysvetli určovanie svetových strán podľa slnka. 

 
• Významné budovy a ich účel 
•   Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy. 
• Popíš presné miesto, kde sa nachádza zdravotné stredisko v obci. 
• Uveď približné miesto pošty. 
• Vymenuj dopravné prostriedky pomocou ktorých sa dostaneš do školy. 
•  Zhotov jednoduchý náčrt dôležitých budov v okolí školy a mieste bydliska. 
 

Obsahový štandard:  
Naša obec – všeobecná charakteristika. Varovný signál. Povinnosti a činnosti žiakov 

pri vyhlásení signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob evakuácie školy v prípade 
ohrozenia požiarom. Základné druhy horľavín a ich následky.  
 
Výkonový štandard:  
 
1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní 
1.2    Poznať signál „Všeobecné ohrozenie“ a činnosť po jeho vyhlásení. 
1.2.1 Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve. 
1.2.2 Uveď, aký tón vydáva siréna pri signáli „Všeobecné ohrozenie“. 
1.2.3 Povedz, čím sa líši signál „Všeobecné ohrozenie“ od signálu „Ohrozenie vodou“. 
2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia 

•        Poznať činnosti pri opustení školy v prípade ohrozenia. 
• Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé. 
•  Ukáž, kde stojíš v skupine pred odchodom z triedy.  
•  Povedz, ktorou cestou pôjdeš z triedy po vyhlásení signálu v prípade ohrozenia. 
•  Uveď príklad, kedy sa evakuuje škola. 
•  Urči miesto, kde sa v škole nachádza sklad civilnej ochrany. 

 
T e m a t i c k ý  c e l o k  :  Zdravotná  príprava 

1.ročník 
Obsahový štandard:  

Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie domácej lekárničky a jej využitie. 
Nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov. Význam symbolu „Červený kríž“. Spôsob 
privolania pomoci k zranenému. Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, nôh a hlavy. 
Výkonový štandard:  
1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky 

• Poznať a charakterizovať prvú pomoc. 
• Povedz, komu je potrebné nahlásiť úraz. 
• Nakresli znak (symbol) Červeného kríža, ktorý vidíš na lekárničke, ... . 
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• Poznať funkciu domácej lekárničky. 
• Povedz, prečo deti nesmú svojvoľne užívať lieky. 
• Vymenuj tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by nemali chýbať v domácej 
lekárničke. 
• Uveď tri najdôležitejšie obväzové pomôcky. 
• Povedz, kde všade by nemala chýbať lekárnička. 
 
2.  Jednoduché rany 

• Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení. 
• Urči, akým prostriedkom vyčistíš ranu. 
• Vysvetli, na čo slúžia rýchloobväzy (náplaste). 
• Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny chrbtu ruky. 

 
Bezpečnostné opatrenia pri didaktických hrách na školách 
 
Za organizáciu ochrany a bezpečnosti pri uskutočňovaní didaktických hier zodpovedá vedúci 

didaktických hier, ktorý je povinný : 
 

• organizovať označenie priestoru DH a poriadkovú službu v nebezpečných miestach, 
označenie a ohraničenie nebezpečných priechodov a miest, 

• označiť miesta imitácie a zaistiť bezpečnosť pri označení jednotlivých situácií, 
• udržiavať poriadok pri činnosti cvičiacich  značkárov, 
• spracovať pokyny pre bezpečnostné opatrenia pri cvičení v závislosti od miestnych 

podmienok, aby sa nimi oboznámili všetci účastníci didaktických hier, 
• kontrolovať osobne a prostredníctvom svojich zástupcov a pomocníkov dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení počas cvičenia. 
 
Za dodržiavanie bezpečnostných opatrení počas didaktických hier sú zodpovední vedúci na 

jednotlivých pracoviskách, ktorí sú povinní : 
 

• oboznámiť žiakov so stanovenými bezpečnostnými opatreniami, 
• oboznámiť cvičiacich s nebezpečnými miestami a označiť ich, 
• kontrolovať dodržiavanie bezpečnostných opatrení, najmä počas imitácie a praktickej 
činnosti. 

•  
6 Hodnotenie predmetu 
 
Pri hodnotení a klasifikácií výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 
hodnotenie a klasifikáciu.  
Vo vyučovacom procese budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom slovného hodnotenia 
nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv 
zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
 
7 Učebné zdroje 
 

• dopravné značky 
• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 



89 
 

• dataprojektor 
• špeciálne učebne 
• učebne vybavené potrebným náradím a špeciálnym náčiním 

 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/telesna%20a%20sportova%20vychova_pv_2014.pdf  
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6.8 Katolícke náboženstvo 

 
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:   KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
ROČNÍK:   PRVÝ 
POČET HODÍN:   2hod.týždenne/66 hod. ročne 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
Predmet katolícke 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. Katolícke 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.  

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet katolícke 
náboženstvo má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet 
umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov 
a konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi 
na svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu. 

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia 
a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi 
a k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. 

Predmet katolícke náboženstvo na primárnom vzdelávaní ZŠ podľa nových učebných 
osnov kladie dôraz na žiaka a na rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho 
osobný život a život v spoločnosti. 

Prvý ročník ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prvák cez radosť a nadšenie zo 
všetkého stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Preto ročníková téma má názov 
Cesta lásky. 

Témy v ďalších ročníkoch primárneho vzdelávania: Len ten, kto si je vedomý, že je 
milovaný, učí sa dôverovať. Preto téma 2. ročníka by mala niesť názov Cesta dôvery. 

Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť. Preto téma 3. 
ročníka nesie názov Cesta viery. 

Viera prináša do života nádej. Preto téma 4. ročníka sa prezentuje s názvom 
Poznávanie nádeje. 
 

2. ROZVÍJAJÚCE CIELE A SPÔSOBILOSTI 
 Vyučovací  predmet katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 
hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 
kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 
život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 
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jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 
rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na 
ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé 
témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované 
spoločnosťou a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 
 Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa 
realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií 
žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich 
osvojujú na veku primeranej úrovni  prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. 

Žiaci  
• získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého 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. 
 

 V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným 
orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií iŠVP vymedzil nasledovné 
kľúčové kompetencie:  

• spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 
• sociálne komunikačné spôsobilosti 
• spôsobilosti uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy 

a techniky 
• spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií 
• spôsobilosti riešiť problémy 
• spôsobilosti občianske 
• spôsobilosti sociálne a personálne 
• spôsobilosti pracovné 
• spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
• spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

  
3.  OBSAHOVÉ TÉMY: 
1. ročník: 

 Ročníková téma: CESTA LÁSKY 
1. Som na svete z lásky 
2. Rodina – ohnisko lásky 
3. Dar lásky 
4. Moc života a lásky 
5. Spoločenstvo lásky 

 Hlavným cieľom vyučovania katolíckeho náboženstva v 1. ročníku je: Spoznávať lásku 
milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. 
Osvojiť vonkajšie prejavy lásky. 
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Konkretizované ciele obsahových tém: 
Obsahový štandard: 

• Oboznámiť deti s formou hodiny náboženstva. 
• Získať deti pre radostnú účasť na náboženstve. 
• Učiť deti, že svet pochádza od Boha. 
• Pestovať u detí vzťah k Bohu ako k Pôvodcovi všetkého. 
• Uvedomiť si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve. 
• Vyjadriť radosť zo života. 
• Na základe pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. 
• Oceniť lásku rodičov k deťom. 
• Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa dieťa líši od iných. 
• Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. 
• Učiť deti správne sa prežehnať. 
• Pestovať vzťah k modlitbe. 
• Učiť deti vnímať krásu prírody a chrániť prírodu. 
• Pestovať u detí vďačnosť voči Bohu za dar prírody. 
• Predstaviť biblický príbeh stvorenia sveta. 
• Poukázať na zlo, pýchu. 
• Učiť deti vážiť si život ako Boží dar. 
• Učiť deti vnímať rodičov ako spolupracovníkov Boha. 
• Predstaviť biblický príbeh Kain a Ábel. 
• Poukázať na dôsledky závisti medzi súrodencami. 
• Poznávať svoju generáciu. 
• Pestovať u detí úctu k starším. 

• Vysvetliť deťom zmysel kamarátstva. 
• Viesť deti k správnemu výberu kamarátov. 
• Predstaviť deťom vlastnosti podporujúce kamarátstvo. 
• Viesť deti k prispôsobovaniu správania spoločenstvu. 
• Predstaviť deťom niektorých známych svätcov. 
• Viesť deti k nasledovaniu svätcov v ich čnostiach. 
• Poučiť deti o slávení prikázaného sviatku. 
• Vzbudiť u detí túžbu podobať sa a stať sa svätým. 
• Poučiť deti o význame návštevy cintorína. 
• Viesť deti k pestovaniu spoločenstva so zosnulými. 
• Učiť deti vnímať svet ako Božie dielo. 
• Pestovať u detí vzťah k iným národom. 
• Predstaviť deťom ekologické i militaristické hrozby pre svet. Zdôrazniť potrebu 

duchovnej záchrany sveta. 
• Predstaviť deťom Božské Srdce Ježišovo. 
• Modlitba Litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
• Objasniť deťom rozdiel medzi dobrom a zlom. 
• Pestovať u detí cit pre konanie dobra a odsúdenie zla. 
• Vysvetliť deťom pojem blížny a vzťah k nemu. 
• Viesť deti k pomoci blížnym. 
• Rozvíjať u detí postoj prijímania a dávania. 
• Učiť deti vnímať symbol srdca. 
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• Vysvetliť deťom význam slova advent. 
• Viesť deti ku konaniu skutkov pokánia. 
• Predstaviť osobu sv. Mikuláša. 
• Viesť deti k túžbe nasledovať vzor sv. Mikuláša. 
• Predstaviť príbeh zvestovania Panne Márii. 
• Viesť deti k poslušnosti voči Bohu. 
• Predstaviť deťom osobu sv. Alžbety, 
• Viesť deti k pomoci v rodine a v spoločnosti. 
• Predstaviť deťom Ježiša ako dar Nebeského Otca. 
• Pestovať vzťah detí k Ježišovi. 
• Predstaviť deťom postavenie a úlohy pastierov pri Ježišovom narodení. Viesť deti 

k poklone Ježišovi. 
• Predstaviť deťom osoby kráľov - mudrcov. 
• Viesť deti k ochote ísť k Ježišovi. 
• Učiť deti poprosiť a poďakovať v komunikácii. 
• Učiť deti rozličné formy modlitby prosby a vďaky. 
• Dať deťom priestor hovoriť o svojej rodine. 
• Učiť deti modlitbu pred a po jedle. 
• Učiť deti základnú modlitbu kresťana. 
• Vysvetliť deťom  zmysel prosieb v Otče náš-i. 
• Predstaviť deťom Svätú rodinu a ujasniť vzťahy: Boh a Jozef. 
• Ukázať deťom Ježiša ako vzor poslušného dieťaťa. 
• Predstaviť deťom 12 učeníkov a ich poslanie. 
• Viesť deti k apoštolovaniu vo svojom okolí. 
• Oboznámiť deti s modlitbou Krížovej cesty. 
• Predstaviť deťom utrpenie ľudí: choroba, staroba ... 
• Predstaviť deťom 1. Ježišov zázrak. 
• Uistiť deti o Ježišovej láske. 
• Pestovať u detí vzťah k Ježišovi ako k priateľovi. 
• Vysvetliť deťom symbol spánku ako symbol duchovnej smrti. 
• Vysvetliť deťom pojem zázrak ako prejav Božej moci. 
• Predstaviť deťom Ježiša ako Boha. 
• Poukázať na moc Ježiša aj nad prírodou. 
• Vysvetliť kresťanské slávenie veľkonočných sviatkov. 
• Vysvetliť význam kríža ako symbolu Ježišovej obety. 
• Vysvetliť víťazstvo Ježiša nad smrťou. 
• Predstaviť deťom rozličné symboly života. 
• Vysvetliť deťom strach učeníkov po Ježišovom odchode do neba. 
• Vysvetliť deťom symboly Veľkej noci. 
• Vysvetliť deťom pojem nebo. 
• Vysvetliť deťom prežívanie nedele. 
• Vysvetliť deťom zmysel chodenia do kostola. 
• Porozprávať sa s deťmi o miestnom kostole. 
• Predstaviť deťom veriacich ľudí ako Božiu rodinu. 
• Predstaviť deťom tretiu Božskú Osobu. 
• Predstaviť deťom postavu sv. Juraja. 
• Upevniť u detí dôležité postoje detí k Ježišovi. 
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• Pestovať u detí vzťah komunikácie s Ježišom. 

• Pripraviť deti na plnohodnotné prežívanie prázdnin. 
 

 

4. POŽIADAVKY NA VÝSTUP 
Výkonový štandard: 

Žiak 1. ročníka vie: 
• Vyjadriť radosť zo života 
• Uvedomovať si vlastnú jedinečnosť 
• Rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania 
• Na príklade rozlíšiť dobro od zla 
• Citlivo vnímať a chrániť prírodu 
• Primerane rozumieť symbolickému vyjadrovaniu v slávnostiach náboženského života 
• Pomenovať členov a úlohy členov rodiny 
• Vysvetliť zmysel Cirkvi ako Božej rodiny 
• Primerane prijímať nové nápady 
• Primerane oceniť schopnosti iných ľudí 
• Primerane formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory 
• Rozoznať hranice života a smrti 
• Vnímať kresťanský pohľad na zmysel života človeka 

 
5. PRIEREZOVÉ TÉMY: 
Z prierezových tém sú v 1. ročníku včlenené témy: 
Multikulturálna výchova: život a zásluhy svätcov na šírení humanizmu. 
Environmentálna výchova: svet a ochrana prírody. 
Prezentačné schopnosti: dramatizácia biblických príbehov. 
Finančná gramotnosť: charitatívne zbierky ( Boj proti hladu, Biela pastelka, Hodina 
deťom) 
 
6. UČEBNÉ ZDROJE 

Vo vyučovaní predmetu Katolícke náboženstvo využijeme na prácu s deťmi: 
- novú učebnicu predmetu Katolícke náboženstvo pre 1. ročník ZŠ 
- pracovný zošit na predmet Katolícke náboženstvo pre 1. ročník ZŠ 
- obrázkovú Bibliu 
- metodickú príručku katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta 

lásky“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o., Levoča 
- doplnkové texty, napr.  z časopisov Rebrík a z Katolíckych novín 

 
7. HODNOTENIE PREDMETU 

Hodnotenie predmetu je buď slovné alebo známkou, na úrovni povzbudenia a 
hodnotenia predovšetkým morálnych postojov žiakov. V 1. ročníku zväčša využívame slovné 
hodnotenie.  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 
rodičom spätnú väzbu o tom, ako prispieva predmet Katolícke náboženstvo k formovaniu 
morálneho správania žiaka a ako prispieva k duchovnému prežívaniu roka z pohľadu slávenia 
katolíckych sviatkov. 

Naším cieľom tiež je, aby sme slovným hodnotením žiakov nerozdeľovali na viacej 
veriacich a menej veriacich, ale aby sme žiakov povzbuzovali k morálnemu správaniu a 
vzájomnému sebahodnoteniu. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
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potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho 
školský výkon a o to viacej budeme dbať na ich kladnú motiváciu a časté povzbudenie. 

 
8. RÁMCOVÉ ROZPRACOVANIE TÉM 

Výkonový štandard Obsahový štandard Základné 
učivo 

Doplnkové 
učivo 

1. téma: Som na svete z lásky 
 vymenovať svoje odlišnosti oproti 

spolužiakom, 
 vyjadriť slovne poďakovanie 

a odprosenie, 
 formulovať spontánnu modlitbu 

poďakovania,  
 vymenovať z konkrétneho príbehu 

postavy, ktoré konajú dobro, 
 rozlišovať medzi dobrý ma zlým 

správaním u seba a iných. 

meno a jedinečnosť 
čo dokážem 
patrím do rodiny 
svet, v ktorom žijem 

 
 
7 

 
 
7 

2. téma: Rodina – ohnisko lásky 
 vymenovať tri pozitíva v rodine,  
 reprodukovať modlitbu Otče náš, 
 naplánovať si konkrétny dobrý 

skutok pre členov rodiny. 

komunikácia v 
rodine 
modlitba v rodine 
modlitba Otče náš 

 
 
6 

 
 
6 

3. téma: Dar lásky 
 opísať dobrotu sv. Mikuláša, 
 prerozprávať s pomocou učiteľa 

biblické udalosti zvestovania 
a narodenia Ježiša, 

 reprodukovať modlitbu Zdravas 
Mária, 

 nakresliť dva symboly Vianoc, 
 reprodukovať s pomocou učiteľa 

prvé roky života Krista. 

sv. Mikuláš 
zvestovanie, 
návšteva Alžbety 
zmysel a hodnota 
daru 
narodenie Ježiša 
Krista 

 
 
7 

 
 
7 

4. téma: Moc života a lásky 
 opísať biblický príbeh o vzkriesení 

Jairovej dcéry,  
 vysvetliť jednoduchým spôsobom 

dôvod slávenia veľkonočných 
sviatkov,  

 znázorniť s pomocou učiteľa 
a obrazov veľkonočný symbol, 

 vysvetliť jednoducho zmysel 
slávenia nedele ako dňa Ježišovho 
zmŕtvychvstania. 

život a smrť 
vzkriesenie Jairovej 
dcéry 
Veľká noc – smrť 
a zmŕtvychvstanie 
Krista 
nedeľa - deň oslavy 
Ježišovho 
zmŕtvychvstania 

 
 
7 

 
 
7 

5. téma: Spoločenstvo lásky 
 reprodukovať pomocou učiteľa 

udalosti zoslania Ducha Svätého, 
 reprodukovať modlitbu Sláva Otcu, 
 vyjadriť slovne pocity pri konaní 

dobra, 

zoslanie Ducha 
Svätého 
Cirkev – Božia 
rodina 
sv. Juraj – odvaha, 

 
 
6 

 
 
6 
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 vymenovať niekoľko dobrých 
skutkov, ktoré mu preukázali 
spolužiaci, 

 naplánovať si konkrétny dobrý 
skutok pre spolužiaka. 

pomoc, dobro a zlo 
 

  33 33 

 
Obsah vzdelávania v predmete katolícke náboženstvo v 1. ročníku primárneho 

vzdelávania zahrnutý v jednotlivých témach je v súlade so vzdelávacím štandardom Štátneho 
vzdelávacieho programu. Jedna rozširujúca hodina katolíckeho náboženstva v 1. ročníku 
primárneho vzdelávania je venovaná prehlbovaniu, upevňovaniu a opakovaniu preberaného 
učiva v súlade so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet katolícke náboženstvo. Zároveň 
v rámci doplnkového učiva sú preberané nasledovné témy prežívania liturgického roka 
a sviatky svätých v liturgickom kalendári: 

 
1. Svätí Košickí mučeníci. 
2. Narodenie, meno Panny Márie, Sedembolestná Panna Mária. 
3. Modlitby k Panne Márii: Zdravas, Mária. 
4. Sviatok Povýšenia svätého Kríža. 
5. Modlitba posvätného ruženca v školskej kaplnke. 
6. Radostný ruženec. 
7. Bolestný ruženec. 
8. Ruženec svetla. 
9. Slávnostný ruženec. 
10. Anjeli strážcovia – modlitba k anjelovi strážcovi. 
11. Slávnosť všetkých svätých. 
12. Dušičky - spomienka na verných zosnulých. 
13. Návšteva cintorína. 
14. Nedeľa Krista Kráľa. 
15. Najsvätejšia Trojica. 
16. Adventné obdobie – adventná katechéza. 
17. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. 
18. Vianočné obdobie – vianočná katechéza. 
19. Duchovný Silvester. 
20. Nový rok – slávnosť Bohorodičky Panny Márie. 
21. Zjavenie Pána – Traja králi. 
22. Nedeľa Krstu Pána. 
23. Sviatok sv. Don Bosca. 
24. Hromnice – Obetovanie Pána. 
25. Pôstne obdobie – Popolcová streda. 
26. Modlitba Krížovej cesty. 
27. Veľkonočné Trojdnie. 
28. Veľkonočné obdobie. 
29. Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – patrón katolíckych učiteľov. 
30. Nanebovystúpenie Pána. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi. 
31. Zoslanie Ducha Svätého. 
32. Májová pobožnosť – loretánske litánie. 
33. Slávnosť sv. Petra a Pavla. 
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Poznámka: Inovované vzdelávacie štandardy boli prerokované a schválené na zasadnutí 
Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. 
Vysvetlivka: *Pre predmet náboženská výchova/náboženstvo máme Rámcový vzdelávací 
program (nie štátny), nakoľko v Slovenskej republike nemáme štátne náboženstvo. 
 
http://www.kpkc.sk/inovovany-statny-vzdelavaci-program  
 
https://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/nabozenska%20vychova%20katolicka_pv_2014.pdf 
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7 UČEBNÉ OSNOVY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY 2. ROČNÍKA 

7.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/sjl_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

7.2 Anglický jazyk  

 
  Učebné osnovy oproti štátnemu školskému vzdelávaniu, máme navýšené 1 hodinou  
týždenne v 2. ročníku ZŠ. 
 
 
1 JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 
 
1. téma: This Is Me; My Classroom and My School 
 
- My name is.../I´m... - základné farby 
- What´s your name? - číslovky 1 - 5* 
- Pozdravy - 2 boys, 3 boxes, 4 girls, 5 desks* 
- How are you? - How many? 
- Are you...? (Peter, a boy, a girl,...) - I live in... 
- trieda, škola (chair, desk, window, - My school is in... 
 blackboard, pen, book,...) - English teacher, class teacher 
- Who´s this? That´s... - Sit down, stand up, listen, look, open, 
- What´s this? It´s a...  shut,... 
- Is it a...? Yes,...No,... 
 
* podľa schopnosti žiakov 
 
2. téma: My Family, Me and My Pet 
 
- názvy členov rodiny: mother, father - his/her hair/arm is/are... (časti tváre, 

(mum, dad), sister, brother tela) 
- she is, he is - predložky in, on, under (pasívne) 
- big, small, short, long - Where is/are...? 
- go, draw, dance, take, give (pasívne) - farby - rozšírenie 
- I like (my mother) - domáce zvieratká (pets) 
- I don´t like (cats, long hair,...) - číslovky 5 - 10* 
- niektoré časti tela a hlavy 
 
* podľa schopnosti žiakov 
 
3. téma: My Toys, Pets and Other Animals 
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- hračky: train, car, doll, horse,... - Is there/are there...? (pasívne) 
- I live in Slovakia. - predložky (opakovanie) - in, on, under 
- There is a /an.../There are (pasívne) - I like dolls and I don´t like aeroplanes 
- Do you like cars? Yes, I do./No, I don´t. - How many dolls have you got? I´ve got... 
- Have you got a...? Yes, I have/No, - What´s 9 + 7? 
 I haven´t. Číslovky 1 - 20 - What´s the time? (iba celé hodiny) 
- How many...? - nové farby 
 
4. téma: Clothes, Seasons and Sports 
 
- oblečenie (jeans, T -shirt, shoes,...) (prítomný priebehový čas niektorých často 
- farby, zvieratá - opakovanie používaných slovies v 1. a 2. osobe jednotného 

čísla) 
- get dressed, put on, take off - časti tela (rozšírenie) 
- There is/are... Is/are there...? Yes, - Put the hat on your head... počasie (rain, 

.../No,...  snow,...,cold, hot) 
- dirty, clean (My jeans are clean.) - činnosti v ročných obdobiach (ski, 
- ročné obdobia (In winter I wear...)  swim,...) 
- What do you wear when you play - I can swim and I can´t ski. Can you...? 

football? I wear...  Yes, I can. No, I can´t. 
- I´m from Africa and I´m wearing... 
 
5. téma: Food (fruits, vegetables), shopping 
 
- počítateľné a nepočítateľné podstatné - How many/much...? 
 - Here you are. Thank you. 

mená (pasívne) - peniaze; How much is it? 
- potraviny, zelenina, ovocie - Where is it from? 
- dni v týždni + on - like, likes, do you...? - Where are the bananas from? From 

yes,... no,...  Africa. 
- eat - ate (minulý čas niektorých často - It is from... 

používaných slovies - pasívne) - good, bad 
- Can I help you? Yes, please. 
 
6. téma: Birthdays and Festivals (Easter, Christmas) 
 
- Veľká noc, Vianoce - farby - rozšírenie (dark green, light 
- narodeniny (birthday cake, candles)  brown,...) 
- želania; Merry X-mas and Happy New - dance and sing, hop, jump,... 

Year, Happy birthday - Are you 7? Yes, I am. No, I´m not. 
- How many (candles)? - Are you six or seven? I´m seven. 
- How old are you? 
- How old is she/he? 
- How old are we? How old are they? 

(we, they - pasívne) 
 
2 VÝSLOVNOSŤ 
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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]. 
 
3 INTERKULTÚRNE UČENIE SA 
 
• miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 
• pozdravy, zdvorilostné frázy 
• niektoré sviatky a jedlá 
 
4 ČÍTANIE 
 
Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej 
podobe, napr. dog. 
 
5 Učebné zdroje 
 
• pracovné listy 
• didaktické pomôcky 
• interaktívna tabuľa 
• dataprojektor 

 
6 Kritériá a stratégie hodnotenia 
 
      Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu. 
V procese hodnotenia budeme uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt, rešpektuje 
práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Pri priebežnom hodnotení zohľadníme 
individuálne osobitosti žiaka a prihliadneme na jeho psychickú i fyzickú disponovanosť. 
Žiaka stále povzbudíme, zhodnotíme to čo vie, na nedostatky upozorníme ohľaduplne tak, aby 
sme spoločne mohli pristúpiť k ich odstráneniu. 
    Hodnotenie bude konštruktívne, s povzbudzujúcim charakterom zameraným na 
pozitívnu motiváciu žiaka. 
• má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) 
známkami 
• majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne 
správanie a rečové zručnosti 
• má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi 
formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa 
• má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov 
•  sociálneho správania, rozvoj sebauplatnenia 
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7.3 Matematika   

   
STUPEŇ VZDELANIA:  ISCED 1 
VYUČOVACÍ JAZYK: SLOVENSKÝ 
ŠTUDIJNÁ FORMA:  DENNÁ 
DRUH ŠKOLY:  CIRKEVNÁ 
PREDMET:   MATEMATIKA 
ROČNÍK:   DRUHÝ 
POČET HODÍN:   5 hod.týždenne/165 hod. ročne  
  
Navýšená 1 hodina týždenne oproti štátnemu vzdelávaciemu programu a obsah učebných 
osnov je totožný so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/matematika_pv_2014.pdf 
 
 
Navýšené hodiny- témy/ počet hodín: 
 

1. Finančná gramotnosť / 3h 
2. Slovné úlohy – tvorba úloh/ 3h 
3. Prirodzené čísla 1- 100 /3h 
4. Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ /4h 
5. Orientácia v čase / 2h 
6. Orientácia v priestore / 1h 
7. Propedeutika zlomkov / 2h 
8. Propedeutika súmernosti / 2h 
9. Budovanie telies podľa vzoru alebo obrázka / 2h 
10. Stavba jednoduchých telies a stavba telies na základe plánu / 2h 
11. Práca s chybou – kontrola správnosti, hľadanie chyby / 1h 
12. Geometria / 4h 
13. Aplikačné úlohy a úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie. / 4h 

 
 

7.4 Prvouka 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/prvouka_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 
 

7.5 Výtvarná výchova 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/vytvarna%20vychova_pv_2014.pdf  
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Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 
 

7.6 Hudobná výchova 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/hudobna%20vychova_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 
 

7.7 Telesná výchova 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/telesna%20a%20sportova%20vychova_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 
 

7.8 Katolícke náboženstvo 

 
ROČNÍK:   DRUHÝ 
POČET HODÍN:   2hod.týždenne/66 hod. ročne 
 
Ročníková téma: CESTA DÔVERY 

• Boh mi dôveruje 
• Dôverujem Bohu 
• Dôvera v rodine 
• Dôverujeme si navzájom 
• Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere 
• Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery 

 
Ročníkový cieľ: Hlavným cieľom vyučovania katolíckeho náboženstva v 2. ročníku je: 

Reprodukovať Boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. Spoznávať 
základné pravidlá  komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce 
z Božieho zákon.  Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. 
Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah 
s Bohom a s človekom. 

Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. 
Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.  

Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť 
sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa 
zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom 
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vývoja viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť 
v koncepte Boha, ktorému možno dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť. 
 

Obsahový štandard: 
Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody 
Svet – prejav dôvery Boha voči človeku  
Obraz rajskej záhrady 
Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie  

 
POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Výkonový štandard 
Žiak 2. ročníka vie: 

• porovnať človeka s ďalšími Božími dielami 
• uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov  
• zdôrazniť jedinečnosť človeka  a jeho zodpovednosť za svet  
• vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti 
• prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť 

a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 
školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.) 

• reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči 
o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní 
dobra 

• na príkladoch rozlíšiť dobro od zla 
• na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím 

 
Rozvoj kompetencií 
komunikačné: 

Žiak 
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 
kompetencie k riešeniu problémov: 
Žiak 

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 
• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém 

existenciálne: 
Žiak 

• má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 
prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka 

 
PRIEREZOVÉ TÉMY 

Prierezová téma environmentálna výchova 
• Žiak  má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného 
prostredia na celom svete 

• oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode 
• vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod 

a zmysel v Bohu 
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Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
Žiak 

• je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu 
• dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky 
• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

 
UČEBNÉ ZDROJE 

Vo vyučovaní predmetu Katolícke náboženstvo využijeme na prácu s deťmi: 
- novú učebnicu predmetu Katolícke náboženstvo pre 2. ročník ZŠ 
- pracovný zošit na predmet Katolícke náboženstvo pre 2. ročník ZŠ 
- obrázkovú Bibliu 
- metodickú príručku katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta 

dôvery“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o., Levoča 
- doplnkové texty, napr.  z časopisov Rebrík a z Katolíckych novín 

 
HODNOTENIE PREDMETU 

Hodnotenie predmetu je známkou. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov 
v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako prispieva predmet 
Katolícke náboženstvo k formovaniu morálneho správania žiaka a ako prispieva 
k duchovnému prežívaniu roka z pohľadu slávenia katolíckych sviatkov. 

Naším cieľom tiež je, aby sme hodnotením žiakov nerozdeľovali na viacej veriacich a 
menej veriacich, ale aby sme žiakov povzbuzovali k morálnemu správaniu a vzájomnému 
sebahodnoteniu. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon a 
o to viacej budeme dbať na ich kladnú motiváciu a časté povzbudenie. 

 
RÁMCOVÉ ROZPRACOVANIE TÉM 

Výkonový štandard Obsahový štandard Počet 
hodín 

1. Boh mi dôveruje  
 uviesť odlišnosti človeka od ostatných 

živočíchov, 
 rozlíšiť jednoduchým spôsobom rozdiel pojmov 

– stvoriť a vytvoriť, 
 reprodukovať pomocou učiteľa biblický príbeh 

o rajskej záhrade, 
 vyjadriť závislosť človeka na prírode a 

zodpovednosť človeka za prírodu,  
 rozlišujú na príklade dobro od zla 

stvorenie  
človek ako Boží obraz  
obraz rajskej záhrady  
Boh nám zveril zem a my ju 
chránime  7 

2. Dôverujem Bohu  
 opísať na konkrétnom príklade hlavné znaky 

a prejavy dôvery voči človeku, 
 reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi, 
 vysvetliť potrebu človeka niekomu veriť, 
 formulovať jednoduchým spôsobom modlitbu 

vlastnými slovami, 
 zdôvodniť potrebu odpočinku, 

Abrahám 
Boh a jeho meno 
modlitba 
nedeľa 
 

 6 
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 opísať nedeľu ako deň odpočinku a úcty k Bohu. 
3. Dôvera v rodine  
 vysvetliť potrebu dôvery v rodine, 
 prerozprávať príbeh o Jakubovi a Ezauovi, 
 charakterizovať jednoduchým spôsobom krst, 
 nakresliť jednotlivé krstné symboly, 
 formulovať modlitbu za rodičov a súrodencov. 

Advent (legenda o Lucii) 
rodina ako spoločenstvo - 

úlohy a roly v rodine  
Jakub a Ezau – narušenie 

vzájomnej dôvery   
pozvanie do Božej rodiny  

5 

4. Dôverujeme si navzájom  
 zdôvodniť význam slova poďakovania a prosby 

prebudovanie medziľudských vzťahov a slušného 
správania, 

 prerozprávať biblický príbeh o boháčovi 
a Lazárovi, 

 uviesť príklady osobného a spoločného majetku, 
 zdôvodniť potrebu pomoci núdznym. 

schopnosť hovoriť ako Boží 
dar  
– výchova k citlivosti voči 
vyslovenému slovu 
čisté srdce – vedomie úcty                           

k jedinečnosti každého 
človeka 

boháč a Lazár 
osobný majetok 

5 

5. Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere  
 prerozprávať s pomocou učiteľa biblický príbeh 

o Mojžišovi a vyslobodení Izraelitov, 
 opísať situáciu prijatia Desatora, 
 priradiť pomocou učiteľa k jednotlivým 

prikázaniam čnosti. 

 
uzatvorenie zmluvy na hore 
Sinaj 
Desatoro ako pravidlá pre 
život 

5 

6. Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery  
 prerozprávať biblický príbeh o márnotratnom 

synovi, 
 vysvetliť dôležitosť ľútosti nad vykonaným 

zlom, 
 opísať potrebu odpustenia pre budovanie dobrých 

vzťahov, 
 navrhnúť spôsob ako vyjadriť prosbu 

o odpustenie. 

milosrdný otec / 
márnotratný syn 
umenie povedať zlu „nie“, 

obrátiť sa, zmieriť sa 
s ľuďmi a s Bohom 

sviatosť zmierenia 

 5 

  33 
 

Obsah vzdelávania v predmete katolícke náboženstvo v 2. ročníku primárneho 
vzdelávania zahrnutý v jednotlivých témach je v súlade so vzdelávacím štandardom Štátneho 
vzdelávacieho programu. Jedna rozširujúca hodina katolíckeho náboženstva v 2. ročníku 
primárneho vzdelávania je venovaná prehlbovaniu, upevňovaniu a opakovaniu preberaného 
učiva v súlade so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet katolícke náboženstvo. Zároveň 
v rámci rozširujúcich hodín sú preberané nasledovné témy prežívania liturgického roka 
a sviatky svätých v liturgickom kalendári: 

 
• Svätí Košickí mučeníci. 
• Narodenie, meno Panny Márie, Sedembolestná Panna Mária. 
• Modlitby k Panne Márii: Zdravas, Mária. 
• Sviatok Povýšenia svätého Kríža. 
• Modlitba posvätného ruženca v školskej kaplnke. 
• Radostný ruženec. 
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• Bolestný ruženec. 
• Ruženec svetla. 
• Slávnostný ruženec. 
• Anjeli strážcovia – modlitba k anjelovi strážcovi. 
• Slávnosť všetkých svätých. 
• Dušičky - spomienka na verných zosnulých. 
• Návšteva cintorína. 
• Nedeľa Krista Kráľa. 
• Najsvätejšia Trojica. 
• Adventné obdobie – adventná katechéza. 
• Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. 
• Vianočné obdobie – vianočná katechéza. 
• Duchovný Silvester. 
• Nový rok – slávnosť Bohorodičky Panny Márie. 
• Zjavenie Pána – Traja králi. 
• Nedeľa Krstu Pána. 
• Sviatok sv. Don Bosca. 
• Hromnice – Obetovanie Pána. 
• Pôstne obdobie – Popolcová streda. 
• Modlitba Krížovej cesty. 
• Veľkonočné Trojdnie. 
• Veľkonočné obdobie. 
• Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – patrón katolíckych učiteľov. 
• Nanebovystúpenie Pána. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi. 
• Zoslanie Ducha Svätého. 
• Májová pobožnosť – loretánske litánie. 
• Slávnosť sv. Petra a Pavla. 

 

Poznámka: Inovované vzdelávacie štandardy boli prerokované a schválené na zasadnutí 
Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. Pre 
predmet náboženská výchova/náboženstvo máme Rámcový vzdelávací program (nie štátny), 
nakoľko v Slovenskej republike nemáme štátne náboženstvo. 
 
http://www.kpkc.sk/inovovany-statny-vzdelavaci-program 
 
https://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nabozenska%20vychova%20katolicka_pv_2014.pdf 
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8 UČEBNÉ OSNOVY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY 3. ROČNÍKA 

8.1 Slovenský jazyk a literatúra 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/sjl_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.2 Anglický jazyk 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/aj_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.3 Matematika 

ROČNÍK:             TRETÍ 
POČET HODÍN:             5 hod.týždenne/165 hod. ročne  
 
Navýšená 1 hodina týždenne oproti štátnemu vzdelávaciemu programu a obsah učebných 
osnov je totožný so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/matematika_pv_2014.pdf 
 

1. Slovné úlohy zamerané na porozumenie textu – zápis / 2 h 
2. Zložené slovné úlohy 
3. Slovné úlohy zamerané na finančnú gramotnosť / 2 h 
4. Geometria / 3 h 
5. Rysovanie v programe Geogebra / 5 h 
6. Zdokonaľovanie rysovacej techniky / 2 h 
7. Časti celkov – zlomky / 2 h 
8. Rysovanie v štvorcovej sieti / 2 h 
9. Násobenie – zautomatizovanie spojov násobenia / 2 h 
10. Delenie – zautomatizovanie spojov delenia / 2 h 
11. Opakovanie násobenia a delenia / 3 h 
12. Sebahodnotenie pri vyriešení zadaných úloh / 2 h 
13. Orientácia v čase / 3 h 
14. Opakovanie / 2 h 
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8.4 Vlastiveda 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/vlastiveda_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.5 Prírodoveda 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/prirodoveda_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.6 Pracovné vyučovanie 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/pracovne%20vyucovanie_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

8.7 Hudobná výchova 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/hudobna%20vychova_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.8 Výtvarná výchova 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/vytvarna%20vychova_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.9 Telesná výchova 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/telesna%20a%20sportova%20vychova_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
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8.10 Informatika 

 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/informatika_pv_2014.pdf 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.  
 

8.11 Katolícke náboženstvo 

ROČNÍK:  TRETÍ 
POČET HODÍN:  2hod.týždenne/66 hod. ročne 

 
Ročníková téma 1. ročníka niesla názov Cesta lásky. Téma 2. ročníka niesla názov Cesta 

dôvery. A téma 3. ročníka nesie názov Cesta viery. Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek 
dôveruje, tomu začína veriť. Preto téma 3. ročníka nesie názov Cesta viery. 
Ročníková téma: CESTA VIERY 

1. Veriť Bohu 
2. Ježiš uzdravuje 
3. Ježiš nám odpúšťa 
4. Ježiš nás oslobodzuje 
5. Ježiš nás pozýva na hostinu 

 
Ročníkový cieľ: Hlavným cieľom vyučovania katolíckeho náboženstva v 3. ročníku je: 

Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha. Rozvíjať vieru v Boha formáciou 
svedomia. Budovať postoj viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom 
budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako 
dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím 
pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. 

Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania 
dieťaťa. Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho 
miluje. V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky 
a chyby a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje 
základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové 
poznávanie človeka. 

Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy 
na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním 
vlastného života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam 
si prehlbuje vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do svojho života 
v Eucharistii. 
 
Obsahový štandard 

• vina, hriech 
• Ježiš v dome hriešnika (Zachej) 
• Ježiš odovzdáva moc odpúšťať 
• sviatosť zmierenia 
• hriech a dôsledky hriechu 
• Veľká noc (Pascha)  
• Desatoro (pravidlá pre život v slobode) 
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• Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne) 
• nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov – Jn 6, 1-13) 
• posledná večera (Eucharistia) 
• svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva, hostina slova, chleba) 

 
POŽIADAVKY NA VÝSTUP 

Výkonový štandard 
Žiak 3. ročníka vie: 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu,  
• jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny 

a odpustenie,  
• vnímať vinu ako súčasť života každého človeka, 
• reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou, 
• reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja, 
• osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia, 
• prijímať sviatosť zmierenia ako dar, 
• oceniť mimosviatostné formy pokánia, 
• oceniť sviatostnú formu pokánia, 
• pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie, 
• zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania, 
• podieľať sa na sviatosti zmierenia, 
• na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky, 
• vysvetliť pojem hriech, 
• reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní, 
• akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život, 
• stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie 

v jeho živote, 
• nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou 

a zmŕtvychvstaním, 
• posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti, 
• posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným, 
• jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so svojím 

svedomím, 
• posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra (prechod od 

heteronómneho svedomia k autonómnemu), 
• otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje 
• nájsť súvislosť medzi  poslednou večerou a svätou omšou, 
• odlíšiť chlieb od eucharistického chleba, 
• objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom 

o rozmnožení chlebov a sviatosťou Eucharistie, 
• oceniť potrebu slávenia pre život človeka, 
• rozvíjať schopnosť života v spoločenstve, 
• uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast. 

 
Rozvoj kompetencií 
komunikačné: 
Žiak 

• je schopný sa stíšiť, 
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• číta text s porozumením, 
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie,  
• je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie. 

k riešeniu problémov: 
Žiak 

•  dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora,  
•  identifikuje hlavné zložky situačného problému, 
•  pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie,   
•  dokáže formulovať a klásť si otázky, 
•  prehodnocuje fakty, 
•  primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh. 

existenciálne: 
Žiak 

• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia 
o Božom kráľovstve, 

•  objavuje duchovný rozmer človeka, 
•  je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery, 
•  je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, že 

Božia, 
• láska je silnejšia ako ľudské previnenia,  
•  prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím, 
•  vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia, 
•  je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu,  
•  zhodnotí  sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania, 
•  je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia, 
• stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie 

v jeho živote,  
• objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti, 
• vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu, 
• rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným 

a dobrovoľným prerušením vzťahu s Bohom, 
• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra, 
• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje, 
• objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodržiavaním zákona lásky. 

 
interpersonálne a sociálne: 
Žiak vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou. 
interpersonálne a sociálne: 
Žiak vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi. 
občianske: 
Žiak 

• vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka,  
• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania v ľudskej spoločnosti, 
• vníma Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka, 
• intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti. 
 

kultúrne: 
Žiak 
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• intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a židovskej tradície,  
• intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva, 
• intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze. 
 
 
8. PRIEREZOVÉ TÉMY 

Osobný a sociálny rozvoj  
Žiak  si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia. 
Environmentálna výchova  
Žiak  vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora. 
Mediálna výchova  
Žiak vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukážke biblickej udalosti o Ježišovej smrti 
a zmŕtvychvstaní.  
 

9. UČEBNÉ ZDROJE 
Vo vyučovaní predmetu Katolícke náboženstvo využijeme na prácu s deťmi: 

- novú učebnicu predmetu Katolícke náboženstvo pre 3. ročník ZŠ 
- pracovný zošit na predmet Katolícke náboženstvo pre 3. ročník ZŠ 
- obrázkovú Bibliu 
- metodickú príručku katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta 

viery“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o., Levoča 
- doplnkové texty, napr.  z časopisov Rebrík a z Katolíckych novín 

 
10. HODNOTENIE PREDMETU 

Hodnotenie predmetu katolícke náboženstvo v 3. ročníku primárneho vzdelávania je 
známkou. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako prispieva predmet Katolícke náboženstvo k formovaniu 
morálneho správania žiaka a ako prispieva k duchovnému prežívaniu roka z pohľadu slávenia 
katolíckych sviatkov. 

Naším cieľom tiež je, aby sme hodnotením žiakov nerozdeľovali na viacej veriacich a 
menej veriacich, ale aby sme žiakov povzbuzovali k morálnemu správaniu a vzájomnému 
sebahodnoteniu. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon a 
o to viacej budeme dbať na ich kladnú motiváciu a časté povzbudenie. 

 
11. RÁMCOVÉ ROZPRACOVANIE TÉM 

Výkonový štandard Obsahový štandard Počet 
hodín 

1. Veriť Bohu  
 vysvetliť jednoduchým spôsobom, čo znamená 

dôverovať, 
 vysvetliť podobenstvo o horčičnom semienku 
 vymenovať krstné sľuby, 
 vysvetliť krstné symboly, 
 reprodukovať Apoštolské vyznanie viery. 

viera v Boha 
biblické obrazy Boha 
podobenstvo o horčičnom 
semienku 
krst  

 6 

2. Ježiš uzdravuje  
 reprodukovať biblické príbehy o uzdravení 

slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou 
rukou“ a ochrnutého, 

 vysvetliť, čo sa vo viere chápe ako zázrak, 

 
Ježišove uzdravenia 
rozvoj mravného cítenia  6 
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 identifikovať sa s biblickými postavami, ktoré 
potrebujú uzdravenie. 

3. Ježiš nám odpúšťa  
 vymenovať možné reakcie človeka na vinu, 
 vysvetliť dôležitosť uznania si viny, 
 prerozprávať biblický príbeh o Zachejovi, 
 opísať stručne pojmy svedomie a spytovanie 

svedomia, 
 opísať dôležitosť vzájomného odpúšťania, 
 ovládať priebeh sviatosti zmierenia. 

vina, hriech 
Ježiš v dome hriešnika 
(Zachej) 
na ceste zmierenia – 

márnotratný syn, ľútosť 
sviatosť zmierenia –ako 

prijatie odpustenia 

 7 

4. Ježiš nás oslobodzuje  
 reprodukovať udalosti vyslobodenia Izraelitov 

z egyptského otroctva, 
 opísať na základe podobenstva o márnotratnom 

synovi pojem hriech ajeho dôsledky, 
 rozlíšiť ťažký a ľahký hriech, 
 reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť 

význam jednotlivých prikázaní, 
 porozprávať udalosti umučenia a vzkriesenia 

Krista, 
 vysvetliť jednoducho význam obety Krista na 

kríži a jeho vzkriesenia. 

 
Veľká noc (Pascha) 
Desatoro –pravidlá pre život 
v slobode 
hriech a jeho dôsledky 
Ježišova smrť a 
zmŕtvychvstanie 

 7 

5. Ježiš nás pozýva na hostinu  
 vymenovať základné časti sv. omše 
 odlíšiť bežný pokrm od Eucharistie, 
 objasniť potrebu slávenia Eucharistie pre 
človeka i spoločenstvo, 

 zdôvodniť dôležitosť účasti na bohoslužbe 
v nedeľu, 

 vysvetliť zmysel spoločenstva v Cirkvi. 

nasýtenie (zázrak 
rozmnoženia chlebov) 
posledná večera 
(Eucharistia) 
svätá omša ako hostina 

(hostina spoločenstva, 
slova a chleba) 

Cirkev ako prostredníčka 
Božích tajomstiev 

 7 

  33 
 

Obsah vzdelávania v predmete katolícke náboženstvo v 3. ročníku primárneho 
vzdelávania zahrnutý v jednotlivých témach je v súlade so vzdelávacím štandardom Štátneho 
vzdelávacieho programu. Jedna rozširujúca hodina katolíckeho náboženstva v 3. ročníku 
primárneho vzdelávania je venovaná prehlbovaniu, upevňovaniu a opakovaniu preberaného 
učiva v súlade so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet katolícke náboženstvo. Zároveň 
v rámci rozširujúcich hodín sú preberané nasledovné témy prežívania liturgického roka 
a sviatky svätých v liturgickom kalendári: 

1. Svätí Košickí mučeníci. 
2. Narodenie, meno Panny Márie, Sedembolestná Panna Mária. 
3. Modlitby k Panne Márii: Zdravas, Mária. 
4. Sviatok Povýšenia svätého Kríža. 
5. Modlitba posvätného ruženca v školskej kaplnke. 
6. Radostný ruženec. 
7. Bolestný ruženec. 
8. Ruženec svetla. 
9. Slávnostný ruženec. 
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10. Anjeli strážcovia – modlitba k anjelovi strážcovi. 
11. Slávnosť všetkých svätých. 
12. Dušičky - spomienka na verných zosnulých. 
13. Návšteva cintorína. 
14. Nedeľa Krista Kráľa. 
15. Najsvätejšia Trojica. 
16. Adventné obdobie – adventná katechéza. 
17. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. 
18. Vianočné obdobie – vianočná katechéza. 
19. Duchovný Silvester. 
20. Nový rok – slávnosť Bohorodičky Panny Márie. 
21. Zjavenie Pána – Traja králi. 
22. Nedeľa Krstu Pána. 
23. Sviatok sv. Don Bosca. 
24. Hromnice – Obetovanie Pána. 
25. Pôstne obdobie – Popolcová streda. 
26. Modlitba Krížovej cesty. 
27. Veľkonočné Trojdnie. 
28. Veľkonočné obdobie. 
29. Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – patrón katolíckych učiteľov. 
30. Nanebovystúpenie Pána. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi. 
31. Zoslanie Ducha Svätého. 
32. Májová pobožnosť – loretánske litánie. 
33. Slávnosť sv. Petra a Pavla. 

Poznámka: Inovované vzdelávacie štandardy boli prerokované a schválené na zasadnutí 
Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. Pre 
predmet náboženská výchova/náboženstvo máme Rámcový vzdelávací program (nie štátny), 
nakoľko v Slovenskej republike nemáme štátne náboženstvo. 
 
http://www.kpkc.sk/inovovany-statny-vzdelavaci-program  
 
https://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/nabozenska%20vychova%20katolicka_pv_2014.pdf 
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9 UČEBNÉ OSNOVY PRE JEDNOTLIVÉ PREDMETY 4. ROČNÍKA 

9.1 Slovenský jazyk a literatúra 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/sjl_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.2Anglický jazyk 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/aj_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.3 Matematika 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/matematika_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.4 Informatika 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/informatika_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.5 Prírodoveda 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/prirodoveda_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.6 Vlastiveda 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/vlastiveda_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.7 Pracovné vyučovanie 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/pracovne%20vyucovanie_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
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9.8 Hudobná výchova 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/hudobna%20vychova_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.9 Výtvarná výchova 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/vytvarna%20vychova_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.10 Telesná a športová výchova 

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/telesna%20a%20sportova%20vychova_pv_2014.pdf 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

9.11 Katolícke náboženstvo 

ROČNÍK:   ŠTVRTÝ 
POČET HODÍN:   2hod.týždenne/66 hod. ročne 
 
Ročníková téma: POZNÁVANIE NÁDEJE 

1. Cesta nádeje 
2. Biblia – slovo o nádeji 
3. Nádej presahujúca smrť 
4. Svedectvo nádeje 
5. Pramene nádeje 

Ročníkový cieľ: Hlavným cieľom vyučovania katolíckeho náboženstva vo 4. ročníku 
je: Spoznávať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. 
Formovať čnosť nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti na liturgickom slávení.  

Dieťa objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom prehlbuje a rozvíja 
dôveru, ktorá mu umožňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do 
sveta. Na jednej strane sa stáva nezávislé a na druhej pociťuje potrebu spoločenstva. Svoj 
spoločenský rozmer rozvíja v upevňovaní vzťahov medzi jednotlivcami ale aj spoločenstvom. 
Potreba spoločenstva je veľmi silná, prejavuje sa túžbou začleniť sa. Uvedomuje si potrebu 
spoločenstva s ľuďmi a s Bohom. Učí sa počúvať druhých, učí sa zriekať pre iných. Dokáže 
vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja pozitívny postoj k životu. 

 
Ročníkový symbol: LOĎ 

 
1. téma: CESTA NÁDEJE 
Kľúčové pojmy: jedinečnosť, budovanie vzťahov, nádej 
 
Ciele témy 
Kognitívny: Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu. 
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Afektívny: Vnímať potrebu sebariadenia. Akceptovať vzájomnú spätosť s celým 
stvorenstvom. 
Psychomotorický: Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej 
blízkosti. 
 
Obsahový štandard 
Cesta k sebe – som jedinečný 
Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo) 
Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého, vezmi do 
archy....) 
Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej blízkosti) 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 
• vysvetliť čím je človek jedinečný 
• reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche 
• nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche a zodpovedným prístupom k 
prírode 
• vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje 
• objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu 
• objavovať zodpovednosť za prírodu a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského života 
• vnímať potrebu sebariadenia 
• akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom 
• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti. 
 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné kompetencie: 
Žiak 
• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči 
• je schopný sa stíšiť 
 
kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 
• je otvorený pre tvorivé myslenie 
kultúrne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje jedinečnosť človeka 
sociálne a interpersonálne kompetencie: 
Žiak 
• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba 
• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva 
existenciálne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje duchovný rozmer človeka 
Prierezové témy 
Osobnostný a sociálny rozvoj: 
Žiak 
• oceňuje jedinečnosť človeka a rešpektuje ju v životných situáciách 
Environmentálna výchova: 
Žiak 
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• je schopný ekologického postoja – ochrany prírody 
 
2. TÉMA: BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI 
Kľúčové pojmy: Biblia, biblické posolstvo, posolstvo nádeje 
Ciele témy 
Kognitívny: Porozumieť základnému deleniu kresťanskej Biblie. Identifi kovať sa s postojmi 
nádeje v živote 
biblických postáv. Na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať 
smer“ ako základný 
predpoklad pre zmysel. Vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy 
približujúce Božie 
kráľovstvo a cestu k nemu. Interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako 
znaky Božieho kráľovstva 
a zachraňujúceho Božieho konania. 
Afektívny: Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva. 
Psychomotorický: Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv. 
 
Obsahový štandard 
Biblia kniha kníh 
Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš a Izaiáš – 
kmeň Jesseho 
Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária) 
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá o Božom kráľovstve) 
Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove zázraky) 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 
• vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie 
• reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona 
• jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 
Betlehem...) 
a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje 
• interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie očakávanej 
nádeje na príchod 
Vykupiteľa 
• identifi kovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv 
• na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako 
základný predpoklad pre 
zmysel 
• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva. 
• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv 
• vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy približujúce Božie 
kráľovstvo a cestu 
k nemu 
• interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva a 
znaky Božieho 
záchranného konania. 
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Rozvoj kompetencií: 
komunikačné kompetencie: 
Žiak 
• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 
• rozumie reči podobenstiev 
• je schopný sa stíšiť 
kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 
• objavuje potrebu učenia sa 
kultúrne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje krásu biblického posolstva pre svet 
sociálne a interpersonálne kompetencie: 
Žiak 
• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov 
existenciálne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje biblický rozmer nádeje 
 
Prierezové témy 
Osobnostný a sociálny rozvoj: 
Žiak 
• vie vyjadriť radosť zo života a osvojuje si pozitívny postoj k životu 
 
 
3. TÉMA: NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ 
Kľúčové pojmy: strach, smrť, dôvera 
Ciele témy 
Kognitívny: Objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, 
zmŕtvychvstaním a kresťanskou 
nádejou presahujúcou smrť. Objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, 
ktorá dáva nádej 
presahujúcu smrť. 
Afektívny: Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života. Vnímať 
sviatosť zmierenia 
a Eucharistie ako cestu od smrti k nádeji na večný život. 
Psychomotorický: Refl ektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. Rozvíjať postoj empatie k 
ľudskému utrpeniu. 
 
Obsahový štandard 
Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 
Bože, kde si? (Jób) 
Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára) 
Ježiš – silnejší ako smrť 
Sviatosť pomazania chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská nádej už končí 
Výkonový štandard 
Žiak vie 
• refl ektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie 
• vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života 
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• vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a 
kresťanským pohľadom na 
zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 
• reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára 
• objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a 
kresťanskou nádejou 
presahujúcou smrť 
• objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 
presahujúcu smrť 
• objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo veľkonočného tajomstva v 
kresťanskej viere, ktorá 
dáva nádej presahujúcu smrť 
• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je silnejší ako smrť 
• rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu 
• je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou a náboženskú hĺbku ktorú 
spoznáva v živote 
druhých ľudí a v liturgii 
 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné kompetencie: 
Žiak 
• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 
• rozumie empatickej komunikácii 
kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 
• objavuje potrebu tvorivého učenia sa 
sociálne a interpersonálne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku 
• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 
existenciálne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť 
Prierezové témy 
Osobnostný a sociálny rozvoj: 
Žiak 
• je schopný vnímať smrť ako súčasť života a je otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje 
 
4. téma: SVEDECTVO NÁDEJE 
Kľúčové pojmy: kresťania, kresťanské cirkvi 
Ciele témy: 
Kognitívny: Prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať 
spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou. 
Afektívny: Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví. 
Psychomotorický: Vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich 
v našej krajine 
(regióne) a navrhnúť spoločnú angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť). Osvojovať si postoj 
tolerancie, porozumenia 
a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií. 
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Obsahový štandard 
rôzne veže v jednom meste 
kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine (regióne) 
miesta pre spoločné slávenie, prácu, a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s kresťanmi 
iných cirkví 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 
• prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a 
rozdielne znaky 
s Rímskokatolíckou cirkvou 
• vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví 
• vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v našej krajine 
(regióne) a navrhnúť 
spoločnú angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť) 
• osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií 
 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné kompetencie: 
Žiak 
• rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami 
• rozumie potrebe ekumenického dialógu 
• osvojuje si vhodnú argumentáciu 
kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 
• objavuje potrebu tvorivého učenia sa 
kompetencie k riešeniu problémov 
Žiak 
• hľadá spôsoby riešenia problému 
kultúrne kompetencie: 
Žiak 
• váži si krásu kresťanských stavieb chrámov 
• učí sa tolerancii 
sociálne a interpersonálne kompetencie: 
Žiak 
• objavuje kresťanské posolstvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví 
 
existenciálne kompetencie: 
Žiak 
• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený 
angažovať sa pre ich rozvoj 
Prierezové témy 
Multikultúrna výchova 
Žiak 
• je schopný vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a je schopný prijať túto 
skutočnosť 
 
5. téma: PRAMENE NÁDEJE 
Kľúčové pojmy: modlitba, Božia prítomnosť 
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Ciele témy 
Kognitívny: Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer 
človeka. Na modelových 
situáciách objaviť nádej zo života viery. 
Afektívny: Vnímať potrebu stíšenia. 
Psychomotorický: Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v 
modlitbe. 
 
Obsahový štandard 
Modlitba – život v Božej prítomnosti 
Bože, si pri mne (Žalm 139) 
Boh – stred kresťanského spoločenstva 
Výkonový štandard 
Žiak vie 
• jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka 
• na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery 
• vnímať potrebu stíšenia 
• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe 
 
Rozvoj kompetencií: 
komunikačné kompetencie: 
Žiak 
• je schopný sa stíšiť 
sociálne a interpersonálne kompetencie: 
Žiak 
buduje vzťah dôvery 
existenciálne kompetencie: 
Žiak 
• rozvíja duchovné hodnoty 
• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s 
modlitbou 
Prierezové témy 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 
• vníma svoj duchovný rozmer 
• je vnímavý pre sústredenie, stíšenie a načúvanie 

 
 

12. UČEBNÉ ZDROJE 
Vo vyučovaní predmetu Katolícke náboženstvo využijeme na prácu s deťmi: 

- novú učebnicu predmetu Katolícke náboženstvo pre 4. ročník ZŠ 
- pracovný zošit na predmet Katolícke náboženstvo pre 4. ročník ZŠ 
- obrázkovú Bibliu 
- metodickú príručku katolíckeho náboženstva pre štvrtý ročník základných škôl 

„Poznávanie nádeje“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, 
n.o., Levoča 

- doplnkové texty, napr.  z časopisov Rebrík a z Katolíckych novín 
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13. HODNOTENIE PREDMETU 
Hodnotenie predmetu katolícke náboženstvo vo 4. ročníku primárneho vzdelávania je 

známkou. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako prispieva predmet Katolícke náboženstvo k formovaniu 
morálneho správania žiaka a ako prispieva k duchovnému prežívaniu roka z pohľadu slávenia 
katolíckych sviatkov. 

Naším cieľom tiež je, aby sme hodnotením žiakov nerozdeľovali na viacej veriacich a 
menej veriacich, ale aby sme žiakov povzbuzovali k morálnemu správaniu a vzájomnému 
sebahodnoteniu. Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon a 
o to viacej budeme dbať na ich kladnú motiváciu a časté povzbudenie. 

 
14. RÁMCOVÉ ROZPRACOVANIE TÉM 

Výkonový štandard Obsahový štandard Počet 
hodín 

1. Cesta nádeje  
 identifikovať prvky, ktoré robia človeka 

jedinečným, 
 vysvetliť hodnotu priateľstva, 
 prerozprávať biblický príbeh o Noemovej 

arche, 
 opísať Božiu blízkosť cez biblické postavy 

Noema, Abraháma a Mojžiša.  

cesta k sebe – som jedinečný 
cesta k druhým – budovanie 
vzťahov 
cesta do sveta, v ktorom 

žijem (Noemova archa)  
cesta k Bohu – biblické 

obrazy Božej blízkosti 

6 

2. Biblia – slovo o nádeji  
 rozlíšiť medzi Starým a Novým zákonom, 
 identifikovať sa s postojmi nádeje v živote 

biblických postáv, 
 reprodukovať biblický príbeh o povolaní 

Gedeona, 
 interpretovať jednoduchým spôsobom 

biblické texty proroctiev Micheáša a Izaiáša – 
ako posolstvo nádeje, 

 interpretovať biblické príbehy o Jánovi 
Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie 
očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa, 

 vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve, 
 uviesť tri Ježišove zázraky. 

Biblia - Kniha kníh 
zasľúbená zem 
odkrývanie nádeje v živote 

biblických postáv 
očakávanie Mesiáša 
príchod Mesiáša 
Ježiš ohlasuje Božie 

kráľovstvo (podobenstvá 
o Božom kráľovstve) 

Ježiš sprítomňuje Božie 
kráľovstvo (Ježišove 
zázraky) 

 7 

3. Nádej presahujúca smrť  
 opísať rôzne podoby utrpenia a bolesti, 
 zreprodukovať biblický príbeh o vzkriesení 

Lazára, 
 vysvetliť vlastnými slovami pojmy vykúpenie 

a spása, 
 charakterizovať jednoducho kresťanskú vieru 

vo vzkriesenie a jej dôležitosť, 
 vysvetliť pojem súcit, 
 naplánovať si konkrétnu pomoc trpiacemu 
človeku vo svojom okolí. 

skúsenosť – strachu, dôvery 
a nádeje 
Bože, kde si? (Jób) 
smrť a nádej (vzkriesenie 
Lazára) 
Ježiš, silnejší ako smrť - 
vzkriesenie 
sviatosť pomazania chorých  
 

 7 

4. Svedectvo nádeje  
 vyjadriť dôležitosť úcty k iným cirkvám rôzne veže  7 
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a náboženstvám, 
 vnímať odlišnosť chrámov podľa 

vierovyznaní, 
 porovnať základné odlišnosti katolíckych 

kostolov podľa doby, v ktorej vznikli, 
 vymenovať kresťanské cirkvi na Slovensku, 
 pomenovať na základe života svätých dva 

spôsoby, ako byť svedkom nádeje. 

rôznorodosť vierovyznaní 
kresťanské cirkvi pôsobiace 

v našej krajine (regióne) 
kresťania – nádej pre svet 
 

5. Pramene nádeje  
 zdôvodniť jednoduchým spôsobom potrebu 

modlitby, 
 vysvetliť význam ticha (stíšenia sa) pre 

stretnutie s Bohom v modlitbe, 
 zdôvodniť potrebu spoločnej modlitby doma 

s rodinou, s kamarátmi a veriacimi v kostole, 
 sformulovať osobnú modlitbu. 

modlitba – život v Božej 
prítomnosti 
Boh – stred kresťanského 
spoločenstva 6 

  33 
 
 

Obsah vzdelávania v predmete katolícke náboženstvo vo 4. ročníku primárneho 
vzdelávania zahrnutý v jednotlivých témach je v súlade so vzdelávacím štandardom Štátneho 
vzdelávacieho programu. Jedna rozširujúca hodina katolíckeho náboženstva v 3. ročníku 
primárneho vzdelávania je venovaná prehlbovaniu, upevňovaniu a opakovaniu preberaného 
učiva v súlade so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet katolícke náboženstvo. Zároveň 
v rámci rozširujúcich hodín sú preberané nasledovné témy prežívania liturgického roka 
a sviatky svätých v liturgickom kalendári: 

1. Svätí Košickí mučeníci. 
2. Narodenie, meno Panny Márie, Sedembolestná Panna Mária. 
3. Modlitby k Panne Márii: Zdravas, Mária. 
4. Sviatok Povýšenia svätého Kríža. 
5. Modlitba posvätného ruženca v školskej kaplnke. 
6. Radostný ruženec. 
7. Bolestný ruženec. 
8. Ruženec svetla. 
9. Slávnostný ruženec. 
10. Anjeli strážcovia – modlitba k anjelovi strážcovi. 
11. Slávnosť všetkých svätých. 
12. Dušičky - spomienka na verných zosnulých. 
13. Návšteva cintorína. 
14. Nedeľa Krista Kráľa. 
15. Najsvätejšia Trojica. 
16. Adventné obdobie – adventná katechéza. 
17. Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. 
18. Vianočné obdobie – vianočná katechéza. 
19. Duchovný Silvester. 
20. Nový rok – slávnosť Bohorodičky Panny Márie. 
21. Zjavenie Pána – Traja králi. 
22. Nedeľa Krstu Pána. 
23. Sviatok sv. Don Bosca. 
24. Hromnice – Obetovanie Pána. 



125 
 

25. Pôstne obdobie – Popolcová streda. 
26. Modlitba Krížovej cesty. 
27. Veľkonočné Trojdnie. 
28. Veľkonočné obdobie. 
29. Sv. Ján Krstiteľ de la Salle – patrón katolíckych učiteľov. 
30. Nanebovystúpenie Pána. Slávnosť Kristovho Tela a Krvi. 
31. Zoslanie Ducha Svätého. 
32. Májová pobožnosť – loretánske litánie. 
33. Slávnosť sv. Petra a Pavla. 

Poznámka: Inovované vzdelávacie štandardy boli prerokované a schválené na zasadnutí 
Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici. Pre 
predmet náboženská výchova/náboženstvo máme Rámcový vzdelávací program (nie štátny), 
nakoľko v Slovenskej republike nemáme štátne náboženstvo. 
 
http://www.kpkc.sk/inovovany-statny-vzdelavaci-program  
 
https://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nabozenska%20vychova%20katolicka_pv_2014.pdf 
 


