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 Inovovaný školský vzdelávací program školy na školský 

rok 2019/2020 bol prejedaný a schválený na pracovnej porade 

dňa 20. mája 2019. Je to otvorený dokument a v priebehu 

školského roka bude podľa potreby doplňovaný a 

upravovaný. Je platný pre všetky ročníky. 
 

   

 Všetci vyučujúci v daných ročníkoch pri svojej práci 

uplatňujú inovovaný školský vzdelávací program pre 

jednotlivé predmety. Na základe neho spracovali tematické 

výchovno-vzdelávacie plány jednotlivých vyučovacích 

predmetov v daných ročníkoch. 
 

 

 

 

 

 

 

V Spišskom Podhradí .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Všeobecná charakteristika školy 
 

Veľkosť školy 
 Škola je plnoorganizovaná, má 9 ročníkov, 14 tried, 2 oddelenia školského klubu detí.  

 
Charakteristika žiakov 
 Školu navštevuje 251 žiakov zo Spišských Vlách a z okolitých obcí, z toho 4 žiaci 

v hmotnej núdzi  a 20 žiakov zdravotne oslabených, s nadaním alebo so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 

Charakteristika pedagogického zboru 
 Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 21 učiteľov, vychovávateľka, špeciálny pedagóg 

s čiastočným úväzkom a pedagogický asistent. Štruktúra pedagogického zboru z hľadiska 

kvalifikačných požiadaviek a vekovej skladby je optimálna. Odbornosť vyučovania je zabezpečená 

na 83,46% z toho na 1. stupni je 89,8%-ná a na 2. stupni 79,84%-ná. Z radov učiteľov je 

vymenovaný výchovný poradca, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor pre 

sociálno-patologické javy, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor pre 

mediálnu výchovu a koordinátor pre ochranu zdravia a života.  

 V oblasti ďalšieho vzdelávania pedagógov v tomto školskom roku je potrebné zamerať sa 

na, rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti, zavádzadzať nové športové  a pohybové aktivityt na 

hodinách TV, uplatňovať preventívny systém vo výchove žiakov, viesť logopedické cvičenia so 

žiakmi, odborné viesť žiakov so ŠVVP, zavádzať nové postupy  a formy vo vyučovaní AJ, plniť 

rôzne projekty, využívať nové metódy a formy v predmete geografia, prepojiť teóriu s praxou – 

tvorba testov a projektov, prehĺbiť potenciál, psychológiu a význam modlitby v živote žiakov 

v edukačnom procese školy. 

 

 
Dlhodobé projekty 
Škola realizovala a realizuje viacero národných projektov MŠ SR  

 Projekt INFOVEK pokračujúci v projekte Digitálne učivo na dosah z oblasti IKT.  

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,  

 E-testovanie  

 Modernizácia vyučovacieho procesu  prírodovedných predmetov –„Digiškola“ 

 EDULAB- „Moja prvá škola“, „Fenomény sveta“ 

 „English One“ využívanie interaktívnych edukačných materiálov na hodinách anglického 

jazyka 

Škola realizovala a realizuje iné projekty podporované rôznymi organizáciami.  

- „Denný letný tábory“- podporované finančnou zbierkou z aukcie obrazov absolventov ZUŠ 

- „Teach-up“ inovatívny profesíjny rozvoj učiteľov cudzích jazykov 

Škola dlhodobo zabezpečuje metodickú pomoc pre vyučovanie anglického jazyka v materských 

školách v okolitých obciach.   
 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 Pri škole pracuje Rada školy a výbor spoločenstva rodičov, ktorý je volený každoročne na 

celoškolskom zasadnutí. Výbor Spoločenstva rodičov má 15 členov, predsedom je Ing. Terézia 

Jureková. Výbor je veľmi nápomocný pri organizovaní rôznych akcií, pri riešení aktuálnych 

problémov a podávaní návrhov pre ďalšiu činnosť školy. Raz v školskom roku je celoškolské 

zasadnutie spoločenstva rodičov a každý štvrťrok triedne zasadnutie resp. konzultačné dni. Okrem 



 

 

toho majú rodičia i širšia verejnosť možnosť navštíviť školu v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý 

je každoročne spojený so zábavným popoludním pre budúcich prvákov aj novo prijímaných žiakov 

a ich rodičov. Tradíciou je aj zábavné výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov a učiteľov 

okolitých málotriednych škôl a výchovný koncert pre deti MŠ v meste aj detí z MŠ okolitých obcí. 

 Škola každoročne organizuje akcie s účasťou rodičov a priateľov školy (návštevy 

pútnických miest, vianočné koncerty, Deň matiek, Deň úcty k starším, karneval, divadelné 

predstavenia, ples pre rodičov, juniáles, rozlúčkovú slávnosť, Noc odvahy v škole, rôzne športové 

podujatia a pod.). 

 Dlhodobo spolupracuje s Ligou proti rakovine pri organizácii Dňa narcisov, s organizáciou 

Hodina deťom a zúčastňuje sa charitatívnych aktivít na pomoc deťom tretieho sveta (Dobrá novina, 

Pôstna krabička, Adopcia dieťaťa z Afriky...) 
 V škole pracuje žiacka školská rada. Ďalšími poradnými orgánmi sú pedagogická rada, 

metodické združenie a predmetové komisie.  

 Škola pravidelne spolupracuje s CPPPaP v Spišskej Novej Vsi v oblasti vývinových porúch 

učenia, sociálno-patologických javov a profesijnej orientácie svojich žiakov. Využíva poradenské 

služby špeciálno-pedagogických poradní v Gelnici, Levoči, Prešove, Košiciach, Jablonove 

a Spišskej Novej Vsi.  
 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
 Škola sídli v priestoroch, ktorých vlastníkom je Rimskokatolícka cirkev farnosť Spišské 

Vlachy. Odborné učebne a telocvičňa so šatňami výrazne ovplyvňujú kvalitu priestorových 

podmienok školy. Kmeňové učebne sú funkčne zariadené štandardným školským nábytkom, ktorý 

je priebežne vymieňaný za nový, podľa finančných možností školy a výdatnej pomoci sponzorov.  

 Viacúčelová dobre zariadená odborná učebňa slúži na vyučovanie prírodovedných 

predmetov, učebňa cudzieho jazyka, techniky a počítačové učebne sú dobre vybavené. Škola má 

zriadenú kaplnku, koncertnú miestnosť a školskú čítareň.  

 Vyučujúci majú k dispozícii zborovňu, výchovný poradca, špeciálny pedagóg a učitelia 

telesnej výchovy kabinety. Väčšia časť učebných pomôcok je uložená v skriniach umiestnených 

v triedach a na chodbách.  

 Desať miestností (päť kmeňových učební, koncertná sála, školská čítareň a štyri odborné 

učebne) sú vybavené interaktívnou tabuľou. V škole su tiež umiestnené dva televízori, ktoré su 

využívané na prezentáciu prác žiakov, oznamov školy a tiež sprístupnenie digitálneho obsahu 

vzdelávani žiakom i verejnosti. Celá škola je pokrytá wifi signálom pre využitie internetu vo 

všetkých priestoroch školy. V rámci projektu MŠ SR „DUD“ je škola pripojená na internet s 

rýchlosťou pripojenia 1Gb. 

 Školský dvor je používaný ako ihrisko, prístupné je multifunkčné ihrisko s umelým 

trávnikom, pred školou je zriadená oddychová zóna s lavičkami. Činnosť školského klubu detí sa 

uskutočňuje v učebniach, ktoré sú vhodne zariadené na pracovnú a oddychovú činnosť.  

 Fond učebníc je zabezpečený a učitelia majú možnosť aktualizovať pomocné texty 

využívaním dostupnej kopírovacej techniky. Každoročne škola podľa finančných možností dopĺňa 

svoje vybavenie modernými učebnými pomôckami. Didaktická technika je funkčná a vo 

vyučovacom procese efektívne využívaná. Prístup žiakov a učiteľov k internetu a využívanie 

počítačovej techniky je zabezpečený.  

 Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečené v školskej jedálni pri ZŠ 

Komenského 6, Spišské Vlachy. Na dodržiavanie pitného režimu sú žiaci pravidelne upozorňovaní 

vyučujúcimi.  

 
 
 



 

 

Škola ako životný priestor 
 Estetická úprava prostredia školy zabezpečuje rozvoj estetických potrieb žiakov.  Aby sa 

žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, je kladený dôraz na upravené a estetické 

prostredie tried, školského dvora, chodieb.  

 Informačný systém je prehľadný. Aktuálne informácie o aktivitách školy sú na 

informačných tabuliach a nástenkách v zborovni školy aj na chodbách jednotlivých pavilónov. 

Pripomínané sú tiež reláciami v školskom rozhlase, pravidelne je aktualizovaná webová stránka 

školy. 

 Priateľská atmosféra preniknutá duchom slobody a lásky podľa evanjelia medzi žiakmi 

navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi je vytváraná neformálnymi stretnutiami v triedach, 

v telocvični, v odborných učebniach, v zborovni aj na chodbách počas prestávok 

i v mimovyučovacom čase.  

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 Škola usporiadaním svojich priestorov, prepojením pavilónov, odborných učební 

a telocvične do jedného celku a zabezpečením dozoru nad žiakmi pred vyučovaním a počas 

prestávok, vytvára priaznivé podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní.  

 Zamestnanci školy sú pravidelne jedenkrát ročne preškolení o bezpečnosti a hygiene pri 

práci a protipožiarnej ochrane. Po absolvovaní školenia sú preskúšaní. Novoprijatí zamestnanci 

v priebehu  školského roka sú poučení riaditeľom školy pred nástupom na pracovisko.  Žiaci na 

začiatku školského roka absolvujú poučenie o ochrane zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrane 

školského majetku. Pred každou školskou a mimoškolskou akciou sú poučení o ochrane života 

a zdravia počas danej akcie. Pravidlá sú zahrnuté vo vnútroškolských predpisoch – Vnútorný 

poriadok školy a Školský poriadok.  

 Bezpečnostným technikom školy je Ing. Letkovičová. Pracovnú zdravotnú službu 

vykonávajú dve zaškolené kolegyne. Pravidelne sú vykonávané revízie telocvičného náradia, 

elektrických zariadení, bleskozvodov, hasiacich prístrojov a komínov. Záznamy o stave uvedených 

zariadení sú umiestnené v kancelárii školy. 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

Základnou výchovnou a vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou celú populáciu detí pre život 

je škola. 

      Poslaním našej školy je rozvíjať rozumové schopností a správny úsudok, oboznamovať 

s kultúrnym dedičstvom, ktoré nadobudli predchádzajúce generácie, pestovať zmysel pre hodnoty, 

pripravovať na budúce povolanie a umožniť vzájomné porozumenie tým, že utvárame priateľský 

zväzok medzi žiakmi rozmanitej povahy a rozličného postavenia. Škola okrem toho predstavuje 

stredisko, na ktorého činnosti a rozvoji spolupracujú rodiny, učitelia, rozmanité kultúrne 

a náboženské organizácie, občianska spoločnosť a celé ľudské spoločenstvo. 

      Výchova v našej škole smeruje k hodnotám spravodlivosti, lásky a mieru, je zameraná 

k objavovaniu sveta, poznávaniu lásky a dobra a k získavaniu potrebných návykov, nadväzuje na 

výchovu dieťaťa v rodine.  

Na zreteli je rozvoj rozumových schopností žiaka, potrebných návykov v mravnej, 

estetickej, pracovnej a telesnej výchove. Kladený je dôraz ku kresťanskému plneniu povinností 

a výchove k aktívnej činnosti v kresťanskom spoločenstve.  

 Podstatným cieľom výchovno-vzdelávacej práce je mravne zdokonaľovať človeka, 

rozvinúť jeho telesné a duševné schopností a pripraviť ho na hľadanie zmyslu života.  



 

 

Naša škola všetkým žiakom poskytuje dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo 

všeobecnovzdelávacích a výchovných predmetoch. Zabezpečí rozvoj kľúčových kompetencií v 

oblasti komunikačnej spôsobilosti, v oblasti matematického a prírodovedného myslenia, 

spôsobilosti učiť sa učiť, spôsobilosti riešiť problémy, spôsobilosti vnímať a chápať kultúru 

a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

 
Pedagogický princíp školy  
 Zabezpečovať kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, 

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

 Umožňovať všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zvyšovať 

gramotnosť v oblasti IKT, technických predmetov, čitateľských schopnostich a finančnej 

gramotnosti.  

 Zapájať sa do duchovných aktivít vo farnosti, povzbudzovať žiakov a učiteľov 

k duchovnému rastu, spoznávať životy svätcov, organizovať adorácie v školskej kaplnke aj 

v miestnom farskom kostole, organizovať besedy a prednášky pre žiakov i pedagógov.  

 Zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami aj nadaných žiakov tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní s ohľadom na ich 

schopnosti. Vypracovať im individuálny výchovno-vzdelávací program. 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich 

vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Pripraviť žiakov 

rozhľadených, schopných pracovať v tíme a schopných seba motivácie k celoživotnému 

vzdelávaniu.  

 

 Klásť dôraz na vytvorenie dobrých tímov v triedach, na rozvíjanie sebapoznania a seba 

hodnotenia žiakov. 

 Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, podporovať talenty, 

osobnosť a záujmy každého žiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj 

v zahraničí, zaviesť nové formy a metódy práce. 

 
Zameranie školy a stupeň vzdelania v 1. až 9.ročníku 
 Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka.  

Stupeň vzdelania – v 1.až 4. ročníku – ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Stupeň vzdelania – v 5. až 9. ročníku – ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 
 

Profil absolventa 

Absolvent  ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy by mal: 
- robiť dobré meno škole 

- mať uvedomelý vzťah k viere, ku konaniu v duchu Evanjelia vo všetkých životných 

situáciách 

- mať pozitívny vzťah k Cirkvi, zapájať sa do duchovného života v spoločenstve veriacich 

v škole, vo farnosti, v diecéze 

- mať úctu k iným ľuďom 

- vedieť sa modliť, modlitbou oslavovať a velebiť Boha, modlitbou prosiť o požehnanie pre 

našu prácu a snaženia, modlitbou ďakovať za dary a dobrodenia k našej spáse 

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

- primerane využívať komunikačné kompetencie v bežných komunikačných situáciách 

v cudzom jazyku 

- vedieť používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 

- ovládať základy potrebných počítačových aplikácií  



 

 

- primerane veku vedieť komunikovať pomocou elektronických médií 

- adekvátne veku dokázať aktívne vyhľadávať informácie na internete 

- vedieť používať rôzne vyučovacie programy 

- chápať, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

- poznať riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 

- byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie 

- vedieť uzatvárať kompromisy 

- byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií 

- osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami 

- mať schopnosť vnímať umenie 

- snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

- byť si vedomý svojich kvalít 

absolventa primárneho vzdelávania 

 Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, 

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

rámci nižšieho stredného stupňa vzdelávania. K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací 

obsah, organizačné formy a metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne 

aktivity uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 

 Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami: 

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

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

- rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v anglickom jazyku a dokáže ich používať 

- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách 

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

spojené s využívaním internetu a médií 

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami 

- dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej činnosti, v 

starostlivosti o seba a druhých 

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

vie navrhnúť riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností 

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

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 

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

stretáva vo svojom živote 

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

spôsob života 

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

absolventa nižšieho stredného vzdelávania 

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

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

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho ďalšieho 

vzdelávania. 

 Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a 

špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania:  



 

 

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

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

- využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka 

- používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je schopný 

aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového myslenia 

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

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

uplatnením zásad kritického myslenia 

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

- uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine 

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

profesijné záujmy 

- chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje základné princípy zdravého 

životného štýlu v každodennom živote 

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

spoločnosti 

- prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti 

- pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných 

- má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte 

 

Pedagogické stratégie 
 Primeranými a dostupnými formami, metódami a prostriedkami rozvíjať u detí základné 

čnosti: poslušnosť, spravodlivosť, lásku a nábožnosť.  

 Venovať pozornosť uplatňovaniu progresívnych metód a foriem práce so zameraním na 

rozvoj komunikačných schopností žiakov a prácu s informáciami. Výučbu dotvárať a spestriť 

didaktickou technikou, diskusiami, samostatnými a tímovými projektmi, samostatnými prácami, 

praktickou výučbou. Vyučovaním v blokoch zefektívniť výučbu výchovných predmetov. 

 V oblasti rozumovej výchovy rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, 

sebahodnotenie.  

 Osobnostný a sociálny rozvoj realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími 

vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. 

 Prostredníctvom školského špeciálneho pedagóga poskytovať odbornú pomoc žiakom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a nadaným žiakom, ich rodičom a zamestnancom 

školy. 

 Pri prevencii drogových závislostí sa zamerať na rôzne aktivity cez koordinátora, rodičov a 

všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom.  

 Všímať si talenty v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej možnej miery.  

 Zapájať žiakov do predmetových olympiád, umeleckých a športových súťaží, a tak 

pestovať u nich motiváciu presadiť sa v širšej konkurencii ako je kolektív triedy. 

 
Zabezpečenie vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 Škola je otvorená pre všetkých žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi potrebami, zo 

sociálne znevýhodneného prostredia i pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

 V tomto školskom roku je 20 žiakov začlenených.  V škole pracuje špeciálny pedagóg  

a výchovný poradca. Úzko spolupracujú s CPPPaP v Spišskej Novej Vsi a so ŠpPP v Gelnici, 

Levoči, Prešove, Košiciach, Jablonove a Spišskej Novej Vsi. Každý začlenený žiak má 

vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorí vypracúvajú triedni učitelia daných 



 

 

žiakov a vyučujúci jednotlivých predmetov v spolupráci so špeciálnym pedagógom a výchovným 

poradcom. Rodičia daných žiakov spolupracujú so spomínanými subjektmi v maximálnej miere. 

Materiálne a technické zabezpečenie týchto žiakov v škole je na veľmi dobrej úrovni. Používajú 

kompenzačné pomôcky vyplývajúce z ich špeciálnych potrieb. Žiakom, ktorí to majú odporúčané, 

počas vyučovania je nápomocný pedagogický asistent.  

 Žiakom škola zabezpečuje a organizačne sa podieľa na podávaní teplého obeda a žiakom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia zabezpečuje učebné pomôcky. 

 Nadaní žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent v záujmových umeleckých a športových 

útvaroch, pri aktivitách a reprezentácii školy na rôznych úrovniach. 

 

Začlenenie prierezových tém 
 Prierezové témy uplatňovať viacerými formami ako integrovanú súčasť vzdelávacieho 

obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov. 

 Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používať 

aktivizujúce, interaktívne učebné metódy.  

 Na úrovni primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádzať tieto  

 

Prierezové témy  

- dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

- environmentálna výchova  

- mediálna výchova 

- multikultúrna výchova 

- ochrana života a zdravia 

- osobnostný  a sociálny rozvoj  

- výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- finančná gramotnosť 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
 Zámerom je pripraviť žiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov, 

korčuliarov, kolobežkárov, cyklistov cestujúcich v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy 

a pod. Výučba sa uskutočňuje najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na 

detskom dopravnom ihrisku alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

- pochopil funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni 

- osvojil si zásady, nadobudol spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu v 

cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...) 

- pochopil význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 

premávke a prakticky zvládol základné úlohy údržby bicykla 

- uvedomil si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 

bezpečnosť cestnej premávky 

 
Environmentálna výchova 
 Prelína sa všetkými predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, vlastivedou, pracovným 

vyučovaním a náboženstvom. Umožňuje žiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité pre trvalo udržateľný život na Zemi. 

Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, 

organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, 



 

 

ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými (primeranými a vhodnými) 

činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám a pod.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

- osvojil si a rešpektoval základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s 

ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 

- rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody 

- rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia 

- poznal a vyberal konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

životného prostredia 

- získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach 

- podieľal sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia 

- správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie 

- rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj  
 Má nadpredmetový charakter, prelína sa celým vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je 

rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt. Prostredníctvom nej sa 

zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich osobné a sociálne kompetencie. 

Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v 

budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu názorov, potrieb a práv 

ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať rizikám. Pri správnom 

uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým vzťahom medzi 

pedagógmi a žiakmi.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

- porozumel sebe a iným 

- optimálne usmerňoval vlastné správanie a prejavovanie emócií 

- uprednostňoval priateľské vzťahy v triede i mimo nej 

- osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

- nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce 

- získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

- rešpektoval rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom živote 
 

Ochrana života a zdravia 
 Jej úlohou je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, zručností v sebaochrane, poskytovania 

pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku primeranej úrovni integruje postoje, 

vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl a ochranu života a zdravia v 

mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Na 1. stupni sa realizuje prostredníctvom 

vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná 

výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – didaktických hier. Didaktické 

hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne v trvaní 4 hodín, slúžia na 

praktické osvojenie si učiva.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

- rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 



 

 

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane 

- pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

- vedel vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci 

- osvojil si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode 

- rozvíjal svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach 

a a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách 
 

Mediálna výchova 
 Médiá predstavujú významný faktor, ktorý vplýva na vývin osobnosti a socializáciu detí. 

Stali sa integrálnou súčasťou ich života, pričom si neuvedomujú dostatočne ich vplyv. Hlavným 

cieľom Mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne zvyšovať 

úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych 

obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu v mediálnom 

svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie si kritického a 

bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou mediálnej 

výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami a vytvoriť pre 

žiakov príležitosti na ich spracovanie.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

- uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

- pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

- osvojil zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov 

- získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu 

- nadobudol základy zručností potrebných na využívanie médií 
 

Multikultúrna výchova 
 S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom 

slovenskej spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych 

podobách neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym 

vplyvom a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania 

svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa naučia rešpektovať tieto kultúry ako 

rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii 

Multikultúrnej výchovy sa odporúča využívať také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia 

stierať medzikultúrne rozdiely, ale pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva. 

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak: 

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

- spoznával rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

- mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu 

 
 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
 Súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie 

zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Poznanie 

svojho regiónu, jeho kultúrneho a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a 

postupnému rozvíjaniu historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra má 

potenciál byť súčasťou obsahu všetkých povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, 



 

 

vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a náboženstva. 

Vhodnými formami sú tiež projekty, exkurzie, tematické vychádzky v regióne a pod. Vlastná 

realizácia prierezovej témy si vyžaduje zmeny aj v procesuálnej zložke výchovy a vzdelávania – vo 

vyučovacích metódach a organizačných formách.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak:  

- rozširoval a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu 

- vytváral si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine 

- rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. 

 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu  
 Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov na 1. stupni je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová téma Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu je zameraná na utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s etickými normami. Pri realizácii tém je nevyhnutné 

vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. 

Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť aj pomoc alebo služby 

relevantných odborníkov.  

 Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby (si) žiak:  

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti 

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských 

vzťahov 

- uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote 

 

Finančná gramotnosť 
 Súčasná spoločnosť je označovaná ako informačná. Preto je potrebné žiakov pripravovať na 

vyhľadávanie správnych informácií, kritické myslenie, rozoznávanie potrebného od zbytočného, 

odlíšenie pravdivého od nepravdivého i efektívne využívanie informácií. Oprieť sa možno o 

čitateľské stratégie a o kritické myslenie, ktoré žiaka povedú k zodpovednému rozhodovaniu. 

Napriek tomu, že sú financie ústredným pojmom finančného vzdelávania, finančnú gramotnosť nie 

je možné zjednodušiť na reč čísel. Úlohou finančného vzdelávania nie je len rozvoj orientácie v 

problematike financií, ale so žiakmi je potrebné precvičovať aj to, ako vybrať najlepšie riešenie za 

daných podmienok. Okrem ekonomických kritérií je potrebné zvažovať i okolnosti rodinné, 

spoločenské, právne, etické, ale aj ekologické. Nájdené riešenia potom porovnávať s osobnými 

preferenciami, skúsenosťami a intuíciou. 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať získané vedomosti, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné 

zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

Hlavným cieľom je rozvíjať finančnú gramotnosť vo všetkých predmetoch s dôrazom na 

praktické využitie poznatkov a prepojenie s reálnym životom  

Implamentácia NŠFG je realizovaná zaraďovaním jednotlivých tém:  

 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov,  

 Plánovanie, príjem a práca,  

 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov,  

 Úver a dlh,  

 Sporenie a investovanie,  

 Riadenie  rizika a poistenie, 



 

 

do vzdelávania podľa potrieb žiakov a podmienok školy, aby si žiaci osvojili jednotlivé 

čiastkové kompetencie na prvej a druhej úrovni. Témy sú včlenené do vyučovania jednotlivých 

predmetov za príslušný ročník - osobitne pre I. stupeň a osobitne pre II. stupeň.  

„Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti“ v podmienkach školy je 

samostatným dokumentom, v ktorom sa uvádza, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami 

musia pedagogickí zamestnanci a žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje 

vedomosti o osobných financiách.  

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú 

v tematických výchovno-vzdelávacých plánoch jednotlivých predmetov. 

 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zamerať na tri oblasti: 
 

Hodnotenie žiakov 
 Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má 

rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

 Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu podľa platnej legislatívy. Klásť dôraz na prepojenie vedomostí so 

zručnosťami a spôsobilosťami.  

 Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania podľa metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi potrebami v zmysle platnej legislatívy. 

 

Hodnotenie prospechu žiakov v jednotlivých ročníkoch a predmetoch 

V zmysle MP č. 22/ 2011 –na hodnotenie žiakov základnej školy: 

1. ročník: 

Slovné hodnotenie vo všetkých predmetoch stupňami:  

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 
 

2. ročník 

Žiakov hodnotiť slovne v predmetoch rímskokatolícke náboženstvo, anglický jazyk, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, telesná výchova stupňami:  

a) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 

d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Žiakov hodnotiť klasifikáciou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, 

stupňami:  

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chválitebný, 

c) 3 - dobrý, 



 

 

d) 4 – dostatočný 

e) 5 - nedostatočný. 
 

3. a 4. ročník 

Žiakov hodnotiť slovne v predmetoch rímskokatolícke náboženstvo, informatika, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, telesná výchova stupňami:  

e) dosiahol veľmi dobré výsledky, 

f) dosiahol dobré výsledky, 

g) dosiahol uspokojivé výsledky, 

h) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Žiakov hodnotiť klasifikáciou v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, 

matematika, prírodoveda, vlastiveda stupňami:  

f) 1 - výborný, 

g) 2 - chválitebný, 

h) 3 - dobrý, 

i) 4 – dostatočný 

j) 5 - nedostatočný. 

 

5. až 9. ročník 

Žiakov hodnotiť klasifikáciou vo všetkých predmetoch stupňami:  

a) 1 - výborný, 

b) 2 - chválitebný, 

c) 3 - dobrý, 

d) 4 – dostatočný 

e) 5 - nedostatočný. 
 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov 
Hodnotenie zamestnancov uskutočňovať na základe:  

- hospitácií 

- rozhovoru 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje: 

žiacke práce, súťaže, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy ďalšieho vzdelávania 

- tvorby učebných pomôcok 

- mimoškolskej činnosti a pod.  

-  vzájomného hodnotenia učiteľov:  

otvorené hodiny 
 

Hodnotenie školy 
 Cieľom hodnotenia školy je dať dostatočné a hodnoverné informácie rodičom, žiakom 

a verejnosti o tom, ako sú splnené požiadavky, ktoré sú na žiakov kladené, čo škola ponúka žiakom 

vo výchove a vzdelávaní, aký kredit má v miestnej komunite a blízkom okolí.  

 Vlastné hodnotenie školy zamerať na ciele, ktoré si škola stanovila v koncepčnom zámere 

rozvoja školy, v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti, v pláne vnútro školskej kontroly, 

v mesačných plánoch úloh a v školskom vzdelávacom programe.   

 Na hodnotenie školy použiť rozhovory so žiakmi, rodičmi, učiteľmi a miestnou 

samosprávou, a tak získať spätnú väzbu o kvalite vzdelávania, spokojnosti s prácou učiteľov 

a vedenia školy, s prostredím - klímou školy.  

 Kvalitu výsledkov a spokojnosť žiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov brať ako 

kritérium hodnotenia školy. 



 

 

IV. Školský učebný plán 
 

Štátny vzdelávací program v 1. až 9.ročníku 

Vzdelávacia 

oblasť predmet 

ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 7 7 5 5 4 5 5 

anglický jazyk  
 3 3 3 3 3 3 3 

Matematika a práca s 

informáciami 

matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

informatika  
 1 1 1 1 1 1  

Človek a príroda 

prvouka 1 2   
 

    

prírodoveda  
 1 2 

 
    

fyzika  
   

 
2 1 2 1 

chémia  
   

 
 2 2 1 

biológia  
   2 1 2 1 1 

Človek a spoločnosť 

vlastiveda  
 1 2 

 
    

dejepis  
   1 1 1 1 2 

geografia  
   2 1 1 1 1 

občianska náuka  
   

 
1 1 1 1 

Človek a hodnoty 

rímskokatolícke 
náboženstvo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Človek a svet práce 

pracovné vyučovanie  
 1 1 

 
    

technika  
   1 1 1 1 1 

Umenie a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1  

výtvarná výchova 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb 

telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Spolu voliteľná časť 20 20 23 25 24 25 26 27 25 

 

Školský vzdelávací program v 1. až 9.ročníku 

Vzdelávacia 

oblasť predmet 

ročník 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

(AJ) 
7. 

(NJ) 
8. 

(AJ) 
8. 

(NJ) 
9. 

(AJ) 
9. 

(NJ) 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra  
 1    1 1     

anglický jazyk 1 2   2 1 1 
 

1  2  

nemecký jazyk   
  

  
 2  2 

 
2 

Matematika a práca s 

informáciami matematika  
    1 1 1 1 1 1 1 

Človek a príroda biológia  
    1       

Človek a spoločnosť dejepis  
    

 
    1 1 

Človek a hodnoty 

rímskokatolícke 
náboženstvo 

1 1 1 1 1 1 1 
 

1  1 1 

Spolu voliteľná časť 2 3 2 1 3 4 4 4 3 3 5 5 

SPOLU 22 23 25 26 27 29 30 30 30 30 30 30 

 



 

 

V. Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy pre 
prvý až štvrtý ročník 

  

Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy. 

 

Názov predmetu: RÍMSKOKATOLÍCKE  NÁBOŽENSTVO 
Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Rímsko-katolícke 

náboženstvo s platnosťou od 1.septembra 2015. 

Použité prierezové témy: 

Multikulturálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Enviromentálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Regionálna výchova  

 

1.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Boh hovorí k človeku 16 

Dialóg Boha a človeka 8 

Moja modlitba   4 

Náš dialóg s Bohom   14 

Obeta Božieho ľudu 12 

Dialóg cez službu 8 

Služba modlitbou   4 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Boh mi dôveruje  9 

Dôverujem Bohu 12 

Dôvera v rodine 16 

Dôverujeme si navzájom 12 

Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere 8 

Boh mi dôveruje 9 

 

 

 



 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Veriť Bohu 8 

Ježiš uzdravuje 12 

Ježiš nám odpúšťa 10 

Ježiš nás oslobodzuje 18 

Ježiš nás pozýva na hostinu 18 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Cesta nádeje                8 

Biblia – slovo o nádeji               14 

Nádej presahujúca smrť               16 

Svedectvo nádeje               14 

Prameň nádeje               14 

 

Názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Slovenský jazyk a 

literatúra s platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy:  

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

1.roč: 

Časový rozsah výučby:  9 hod. týždenne, 297 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Prípravné obdobie 

45 
čítanie - prípravné obdobie 

písanie - prípravné obdobie 

rozprávanienie - prípravné obdobie 



 

 

počúvanie - prípravné obdobie 

Šlabikárové obdobie 

252 
čítanie  - šlabikárové obdobie 

písanie  - šlabikárové obdobie 

rozprávanienie - šlabikárové obdobie 

počúvanie  - šlabikárové obdobie 

Čítankové obdobie 

36 
čítanie  - čítankové obdobie 

písanie - čítankové obdobie 

rozprávanienie - čítankové obdobie 

počúvanie - čítankové obdobie 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby:  8 hod. týždenne, 264 hodín ročne 

Jazyková a slohová zložka 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Slovenčina okolo nás 2 

Písmená 5 

Hláska a písmeno 5 

Rozlišovacie znamienka 6 

Rozdelenie hlások 4 

Samohlásky 19 

Dvojhlásky 2 

Spoluhlásky 23 

Veta, slovo, slabika, hláska 8 

Vety 10 

Pozdrav, predstavenie 4 

Tykanie a vykanie Rozlúčenie 4 

Predstavenie 

Nápis 
4 

Prosba, poďakovanie, ospravedlnenie 4 

Nadpis 2 

Blahoželanie 2 

Píšeme listy. Formy komunikácie. 

Členenie listu na časti. 

Rozprávanie podľa série obrázkov 

6 

Píšeme listy, adresa, list 4 

Rozprávame rozprávku 

Rozprávanie 
14 



 

 

Opis. 4 

 

Čítanie a literárna zložka 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Škola volá 10 

Prichádza jeseň 15 

Ľudia a ich zvieratá 8 

Ide zima 8 

Keď je noc 4 

Koľko dní je do Vianoc 3 

Fúka do komína 8 

Fašiangové časy 7 

Stopy v snehu 8 

Z rozprávky do rozprávky 9 

Keď slnce zasvieti 9 

Kopem, kopem v záhradke 4 

Svet je hore nohami 6 

Kde je moje miesto? 6 

Svet je pestrý ako dúha 12 

Mimočítanková  literatúra 15 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  8 hod. týždenne, 264 hodín ročne 

Jazyková a slohová zložka 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

abeceda  

 slovníky  

 encyklopédie, telefónny zoznam 

16 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ (písanie a výslovnosť) 7 

Obojaké spoluhlásky 7 

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

príbuzné slová (odvodzovanie, tvorenie, pravopis)  
50 

podstatné mená  

všeobecné a vlastné podstatné mená 
25 

slovesá  

 slová podobného významu (synonymá) prídavné mená  

 slová opačného významu (antonymá) 

12 

Zámená 

číslovky 
13 

list členenie listu (úvod, jadro, záver, podpis) oslovenie 5 

rozprávanie – písomne  osnova (úvod, jadro, záver) časová 7 



 

 

postupnosť 

Oznam 

 SMS, e-mail 

 Správa 

 odlíšenie oznamu od správ 

5 

inzerát 3 

Reklama 

Druhy reklamy 
5 

pozvánka 3 

Opis pracovného predmetu   

 Nákres, schéma,  návod,  recept 
5 

vizitka 2 

 

Čítanie a literárna zložka 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Literatúra pre deti s mládež 44 

Poézia, próza 

Odsek 
24 

Ľudová slovesnosť 

Pranostika 
8 

Príslovie 

Porekadlo 

Prirovnanie 

3 

Autorská rozprávka 

Hlavná a vedľajšia postava 
13 

Hlavná myšlienka 

Povesť (vhodný výber povesti, zamerať sa na kratšie a po 

obsahovej stránke jednoduchšie povesti) 

7 

Literatúra pre deti s mládež 44 

Poézia, próza 

odsek 
24 

Ľudová slovesnosť 

pranostika 
8 

Príslovie 

Porekadlo 

prirovnanie 

3 

Autorská rozprávka 

Hlavná a vedľajšia postava 
13 

Hlavná myšlienka 

Povesť (vhodný výber povesti, zamerať sa na kratšie a po 

obsahovej stránke jednoduchšie povesti) 

7 

 

 

 

 

 



 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  7 hod. týždenne, 231 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Gr: Tvorenie slov  predponami 8 

Gr: Vybrané slová 32 

Gr: Priama reč 3 

Gr: Spodobovanie 15 

Gr: Ohybné slovné druhy 54 

Gr: Neohybné slovné druhy 12 

S: Umelecký a vecný text 1 

S. Diskusia 1 

S: Opis osoby 1 

S: Interview  1 

S: Reprodukcia rozprávania  1 

S: časová postupnosť deja  1 

S: Plagát 1 

S: Tvorivé písanie 1 

Č. a lit.: Náučná literatúra 24 

Č. a lit.: Diagramy a grafy 6 

Č. a lit.: Umelecká literatúra 27 

Č. a lit.: Divadlo, divadelná hra 6 

Č. a lit.: Rozhlas, televízia, film, kino 21 

Č. a lit.: Bájka 6 

Č. a lit.: Komiks 9 

 

Názov predmetu: ANGLICKÝ JAZYK 
Charakteristika predmetu 

 Anglický jazyk je v prvom a druhom ročníku zaradený ako voliteľný predmet. V rámci 

profilácie našej školy je dotovaný jednou vyučovacou hodinou týždenne v 1. ročníku a  dvoma 

vyučovacimi hodinami týždenne v 2. ročníku. Tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu. 

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

krajiny (cultural studies). Vo vyučovaní sa využívajú parajazykové (rytmus, intonácia) a 

nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v 

komunikácii s partnerom  V prvom ročníku sa z jazykových zručností rozvíja iba počúvanie a 

hovorenie. Celý proces vyučovania cudzieho jazyka je založený na báze vnímania -pozorovania 

a zapamätania si,  pričom do procesu zapamätávania sú zapojené všetky zmysly t. j. 

zraková(vizuálna), sluchová(auditívna), činnostná (manipulačná) a pohybová(kinestetická) pamäť. 

 Obsahový a výkonový štandard v prvom ročníku vychádza zo ŠVP pre primárne 

vzdelávanie a vzdelávacieho štandardu pre 1.stupeň ZŠ. 

 Vzhľadom na vek žiakov pri výučbe Aj sa používa hlavne naratívna metóda, pri ktorej sa 

využívajú rôzne príbehy  z ktorých potom učiteľ zostavuje krátke mini dialógy – role play, TPR 

metóda (metóda celkovej telesnej reakcie), ktorá je prezentovaná postupom: počúvanie – 



 

 

reagovanie – hovorenie, parajazykové (rytmus, intonácia) prostriedky a nonverbálne (mimika, 

gestikulácia) prostriedky. Na vyučovacích hodinách sa využívajú vo veľkej miere rôzne riekanky, 

piesne, ukazovačky. Žiaci veľa kreslia. Najviac preferovanou formou vyučovania je práca 

v skupinách, kde žiaci tvoria hlavne projekty na témy zodpovedajúce práve preberanému 

tematickému celku. V 1. až 4.ročníku žiaci dosahujú úroveň A1.1 (používateľ základov jazyka). 

1.roč. 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

Tematické okruhy a slovná zásoba:  

 Rodina a spoločnosť - Pozdravy, Vedieť sa predstaviť: Ahoj. Dobré ráno. Ako sa máš? Mám 

sa dobre. Ako sa voláš? Volám sa... Koľko máš rokov? Mám ….rokov. Členovia rodiny: 

mama, otec, sestra, brat  

 Vzdelávanie a práca – učebné pomôcky - pero, tabuľa, ceruza, guma, lavica otázka Čo je to? 

Pomocné sloveso to be v 3 osobe j.č.  

 Ľudské telo: hlava, rameno, ruka, noha, nos…pomocné sloveso mať 

 Voľný čas a záľuby - Hračky: auto, medvedík, bábika, lopta....privlastňovacie zámena, Farby: 

červená, žltá, biela, čierna...  

 Človek a príroda – pomenovanie zvierat, tvorba otázky a odpovede pomocné sloveso to be v 3. 

osobe j.č. 

 Obliekanie a móda – slovná zásoba Oblečenie, otázka a odpoveď sloveso to be v 3 osobe 

množ.č. 

Komunikačné zručnosti 

POČÚVANIE: 

Žiak vie: 

- porozumieť a vykonať rôzne činnosti , ktoré im učiteľ prednesie v cudzom jazyku 

- porozumieť základným otázkam na osobné údaje (meno, rodinní príslušníci, vek) 

- porozumieť a identifikovať ľudí, zvieratá a predmety na základe  jednoduchého opisu 

- porozumieť a nakresliť jednoduchý obrázok na základe inštrukcií učiteľa 

HOVORENIE: 

Žiak vie: 

- predstaviť seba,  svojich priateľov a rodinných príslušníkov.  

- pomenovať predmety na základe vybraných tematických celkov 

- opísať sa 

- vyjadriť vlastnícke vzťahy 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARTD 

TÉMATICKÝ 

CELOK 

SPOSOBILOSTI/ 

KOMPETENCIE 
FUNKCIE 

JAZYKA 

JAZYKOVÁ  

DIMENZIA 

VÝKONOVÝ 

ŠTANDARD 

Rodina 

a spoločnosť 

 

 

Osobné údaje 

 

(6h) 

Nadviazať 

kontakt v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

 

 

 

Reagovať pri   

prvom stretnutí 

Pozdraviť  

 

Odpovedať na 

pozdrav  

 

Poďakovať sa a 

vyjadriť uznanie  

 

Rozlúčiť sa 

 

Predstaviť 

niekoho 

Predstaviť sa 

Reagovať na 

Predstavovanie sa 

Hello  What´s your 

name? I am fine thank 

you 

Bye, bye 

Pozorovanie farieb 

What  colour is it? 

Pomenovanie   

This is my ... 

Číslovky  1-6 

Časovanie pomocného 

slovesa to be v 

jednotnom čísle v 

jednoduchom 

ŽIAK VIE: 

 použiť jednoduché 

pozdravy podľa situácie 

 predstaviť sa 

 počítať 1-6 

 vymenovať šesť 

základných farieb 

 odpovedať na otázku Je 

to..? – Áno/nie 

 predstaviť priateľov 

 

 zaspievať jednoduchú 

pieseň opakujúc a 

ukazujúc čísla  

CLIL  



 

 
predstavenie 

niekoho Privítať 

prítomnom čase nakresliť seba a svojich 

priateľov a predstaviť ich – 

prepojenie na Výtvarnú 

výchovu 

Vzdelávanie a 

práca  

 

Škola a jej 

zariadenie 

 

(6h) 

Vypočuť si a 

podať 

informácie 

Informovať sa Predmety v škole  

 

Číslovky: 7-10 

 

Upozorňovať na veci 

  What´s this? 

  Is it a ...? 

  Yes/No  

 

JAZYKOVÉ 

ZRUČNOSTI 

Počúvanie: 

Identifikovať predmety 

na základe opisu 

 pomenovať školské 

pomôcky a  

 počítať 1-10 

 jednoslovne 

odpovedať na otázku 

CLIL 

vytvoriť príbeh 

z obrázkov na základe 

počúvania 

 PRIEREZOVÁ TÉMA: 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

žiak sa učí vytvárať si 

pozitívny vzťah ku 

škole a k spolužiakom  

Ľudské telo 

Starostlivosť o 

zdravie 

 

(6h) 

Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifikovať 

 

Opísať 

Ľudské telo 

Privlastňovacie prídavné 

mená – moje, tvoje, 

jeho, jej 

 

Časovanie pomocného 

slovesa to have v  

jednotnom čísle v 

jednoduchom 

prítomnom čase 

 

JAZYKOVÉ 

PROSTRIEDKY 

Počúvanie: 

porozumenie 

a rozlíšenie otázok Čo je 

to? Kde je to? 

porozumenie  príkazov 

na vykonanie činnosti( 

skáč, tlieskaj, dotkni 

sa...) 

 pomenovať a ukázať 

základné časti tela 

 porozumieť 

jednoduchým 

otázkam a reagovať 

na nich 

 porozumieť 

a vykonať 

jednoduché činnosti  

 zaspievať pieseň 

a ukazovať na 

spomenuté časti tela 

– Hlava, ramená, 

kolená, palce.... 

CLIL  

 vyrobiť jednoduchú 

bábiku a predstaviť ju 

spolužiakom 

PRIEREZOVÁ TÉMA: 

Ochrana života a 

zdravia 

vcítiť sa do úlohy 

bábiky  a v jej mene sa 

predstaviť ,pozdraviť 

a opísať sa 

Multikultúrna 

spoločnosť-  

 

Zvyky 

a tradície 

 

(4h) 

Predstaviť 

záľuby a vkus  

 

 

 

 

 

 

Vyjadriť, čo 

mám rád, čo sa 

mi páči, čo 

uznávam 

 

Vyjadriť, že 

niekoho/ niečo 

nemám rád 

 Vianoce, Veľká Noc 

 

Jednoduchý prítomný 

čas základných 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky 

a záporu 

I like.... I don´t like... 

Do you like 

 

 

 

 

 povedať vianočné 

blahoželanie 

 zaspievať 

jednoduchú koledu 

 vyrobiť vianočnú 

pohľadnicu  

 napísať veľkonočný 

pozdrav 

CLIL 

vymaľovať veľkonočnú 

kraslicu 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

Multikultúrna výchova 

Diskutovať na tému 

Veľkonočných  



 

 
a Vianočných tradícií . 

Porovnať tradície na 

Slovensku a vo  svete 

Človek 

a príroda 

 

(6h) 

Vybrať 

z ponúknutých 

možností 

Identifikovať a 

opísať 

Zvieratá 

Tvorba otázky 

a odpovede, pomocné 

sloveso to be 

Is it a ...? 

Yes, it is. / No, it isn᾿t. 

JAZYKOVÉ 

PROSTRIEDKY 

Počúvanie: 

Identifikovať zviera na 

základe opisu 

 pomenovať zvieratá 

 odpovedať na otázku 

Je to...? 

 identifikovať zviera 

na základe popisu 

CLIL 

Prírodoveda 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

Environmentálna 

výchova 

Obliekanie 

a móda 

 

(5h) 

Predstaviť svoj 

vkus 

Vyjadriť čo 

mám rád a čo 

sa mi páči 

Oblečenie 

Slovná zásoba: 

oblečenie 

Otázka a odpoveď 

sloveso to be v 3 osobe 

množného čísla 

Otázka: Akej je to 

farby? 

JAZYKOVÉ 

PROSTRIEDKY 

Rozprávanie – 

pomenovať časti 

oblečenia 

Počúvanie – 

identifikovať osobu na 

základe opisu oblečenia 

 vymenovať časti 

oblečenia 

 odpovedať na otázku 

Akej je to farby? 

 otázka a odpoveď 

sloveso to be v 3. 

osobe množného 

čísla 

CLIL 

Výtvarná výchova 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

Tematické okruhy a slovná zásoba:  

 Rodina a spoločnosť - Pozdravy, Vedieť sa predstaviť: Ahoj. Dobré ráno. Ako sa máš? 

Mám sa dobre. Ako sa voláš? Volám sa... Koľko máš rokov? Mám ….rokov. Dni v týždni 

 Vzdelávanie. Škola a jej zariadenie  – učebné pomôcky - pero, tabuľa, ceruza, guma, lavica 

otázka Čo je to? Pomocné sloveso to be v 3 osobe j.č.  

 Ľudské telo: hlava, rameno, ruka, noha, nos…pomocné sloveso mať 

 Voľný čas a záľuby – činnosti, čísla 

 Stravovanie. Jedlá – pomenovanie zvierat, tvorba otázky a odpovede pomocné sloveso to be 

v 3. osobe j.č. 

 Domov a bývanie, Môj dom / byt – slovná zásoba (bed, behind, blanket, next to, pillow, 

rug, shelf, in, on, under, wardrobe) 

 Človek a príroda- zvieratá  

 

Komunikačné zručnosti 

POČÚVANIE: 

Žiak vie: 

- porozumieť a vykonať rôzne činnosti , ktoré im učiteľ prednesie v cudzom jazyku 

- porozumieť základným otázkam na osobné údaje (meno, rodinní príslušníci, vek) 

- rozpoznať a pomenovať čísla a dni v týždni 

- pomenovať vybrané druhy povolaní 



 

 

- porozumieť a nakresliť jednoduchý obrázok na základe inštrukcií učiteľa 

 

HOVORENIE: 

Žiak vie: 

- predstaviť seba,  svojich priateľov a rodinných príslušníkov.  

- pomenovať predmety na základe vybraných tematických celkov 

- pomenovať základné druhy jedál a používať túto slovnú zásobu v komunikácii 

- používať sloveso "mať" vo vetách v prítomnom čase 

- poznať jednotlivé skupiny hlások a vedieť ich správne vyslovovať 

- používať sloveso "môcť" (can) vo vetách na vyjadrenie schopnosti vykonať činnosť 

 

OBSAHOVÝ ŠTANDARTD 

TÉMATICKÝ 

CELOK 

SPOSOBILOSTI/ 

KOMPETENCIE 
FUNKCIE 

JAZYKA 

JAZYKOVÁ  

DIMENZIA 

VÝKONOVÝ 

ŠTANDARD 

Rodina 

a spoločnosť 

 

 

Osobné údaje 

 

(9h) 

Nadviazať 

kontakt v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

 

Reagovať pri   

prvom stretnutí 

Pozdraviť  

Odpovedať na 

pozdrav  

Poďakovať sa 

a vyjadriť 

uznanie  

Rozlúčiť sa 

Predstaviť 

niekoho 

Predstaviť sa 

Reagovať na 

predstavenie 

niekoho 

Privítať 

Slovná zásoba (Monday, 

Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Firday, 

Saturday, Sunday) 

 

Štruktúra: What day is 

it? It´s (Monday). 

 

Písmená anglickej 

abecedy (A - Z) 

 

Čísla: 21 (twenty - one), 

22 (twenty - two 

 

vedieť pomenovať dni v 

týždni a používať túto 

slovnú zásobu v 

komunikácii predstaviť 

sa 

tvoriť opytovacie vety 

pomocou zámena 

"what" pri otázke "What 

day is it?". Vedieť 

odpovedať na danú 

otázku odpovedať na 

otázku Je to..? – Áno/nie 

poznať jednotlivé 

písmená anglickej 

abecedy  

poznať jednotlivé čísla v 

anglickom jazyku, 

vedieť ich správne 

vyslovovať a používať v 

komunikácii  

PRIEREZOVÁ TÉMA: 

OSR,MUV, ENV 

Vzdelávanie a 

práca  

 

Škola a jej 

zariadenie 

 

(9h) 

Vypočuť si a 

podať 

informácie 

Informovať sa Slovná zásoba 

(classroom, friend, 

guitar, music room, 

piano, playground, 

sandbox, school bus, 

seesaw, swing, teacher) 

Štruktúra: What´s this? 

Who´s this?He´s / 

She´s... 

 Frázy: I love (our 

school). Yes, it´s great. 

The classroom looks 

great. 

Čísla: 23 (twenty - 

three), 24 (twenty – 

four) 

Slovná zásoba (catch, 

climb, draw, jump, kick, 

read, run, sing, throw, 

write) 

pomenovať veci v 

školskom prostredí a 

používať túto slovnú 

zásobu v komunikácii 

tvoriť otázky pomocou 

opytovacích zámen 

"čo?kto?" (what, when) 

a odpovedať na otázky 

porozumieť textu piesne 

a intepretovať jej obsah, 

poznať jednotlivé 

písmená anglickej 

abecedy 

porozumieť jazyku v 

bežných komunikačných 

situáciách 

PRIEREZOVÁ TÉMA: 

MUV,MEV,OSR 

 

 



 

 
Štruktúra: I can (run), I 

can´t (sing). 

Frázy: Yours is, too. 

Good job. 

Čísla: 27 (twenty - 

seven), 28 (twenty - 

eight) 

Voľný čas 

a záľuby 

 

(10h) 

Vypočuť si a 

podať 

informácie 

Začleniť 

informáciu 

Slovná zásoba (catch, 

climb, draw, jump, kick, 

read, run, sing, throw, 

write) 

Štruktúra: I can (run), I 

can´t (sing). 

Frázy: Yours is, too. 

Good job. 

Čísla: 27 (twenty - 

seven), 28 (twenty - 

eight) 

poznať slovesá 

pomenúvajúce činnosti a 

používať túto slovnú 

zásobu v komunikácii 

používať sloveso 

"môcť" (vedieť) a jeho 

zápor pri tvorení viet, 

vyjadriť schopnosť / 

neschopnosť vykonať 

činnosť 

porozumieť jazyku v 

bežných komunikačných 

situáciách 

poznať jednotlivé čísla v 

anglickom jazyku, 

vedieť ich správne 

vyslovovať a používať v 

komunikácii 

PRIEREZOVÁ TÉMA: 

OŽZ,MUV,ENV 

Multikultúrna 

spoločnosť- 

Zvyky 

a tradície 

 

(4h) 

Predstaviť 

záľuby a vkus  

 

 

 

 

 

 

Vyjadriť, čo 

mám rád, čo sa 

mi páči, čo 

uznávam 

 

Vyjadriť, že 

niekoho/ niečo 

nemám rád 

Vianoce, Veľká Noc 

Jednoduchý prítomný 

čas základných 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky 

a záporu 

I like.... I don´t like... 

Do you like 

povedať vianočné 

blahoželanie 

zaspievať jednoduchú 

koledu 

vyrobiť vianočnú 

pohľadnicu  

napísať veľkonočný 

pozdrav 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

MUV 

Domov 

a bývanie, Môj 

dom/byt 

 

(14h) 

Vypočuť 

a podať 

informáciu 

Identifikovať a 

opísať 

Slovná zásoba (bed, 

behind, blanket, next to, 

pillow, rug, shelf, in, on, 

under, wardrobe) 

Štruktúry: Where is it? 

It´s in / on / under... 

Frázy: Look, there´s a 

...This is under the.... 

Čísla: 40 (forty), 50 

(fifty) 

 

Pomenovať zariadenia v 

dome a používať túto 

slovnú zásobu 

v komunikácii 

Používať predložiek 

miesta vo vetách 

Porozumieť jazyku v 

bežných komunikačných 

situáciách 

Poznať jednotlivé čísla v 

anglickom jazyku, 

vedieť ich správne 

vyslovovať a používať v 

komunikácii 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

OŽZ,OSR, ENV 

Stravovanie a 

jedlá 

 

(10h) 

Vybrať 

z ponúknutých 

možností 

Identifikovať Slovná zásoba (bread, 

butter, cheese, 

chicken,fish, milk, 

potato, rice, salad, soup) 

Štruktúry: she / He has 

got (rice). 

Pomenovať základné 

druhy jedál a používať 

túto slovnú zásobu v 

komunikácii 

Používať sloveso "mať" 

(has got) vo vetách v 3. 



 

 
Frázy: Watch me. Go 

ahead. Now you try. 

Čísla: 80 (eighty), 90 

(ninety) 

 

 

osobe jednotného čísla 

pri tvorení viet 

Porozumieť jazyku v 

bežných komunikačných 

situáciách 

Aplikovať učivo danej 

lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na 

rozvíjanie jednotlivých 

zručností 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

OŽZ,OSR, MUV 

Človek 

a príroda - 

zvierata 

 

(5h) 

Vypočuť 

a podať 

informáciu 

Začleniť 

informáciu 

Slovná zásoba 

(crocodile, elephant, 

giraffe, hippo, lion, 

monkey, parrot, snake, 

tiger, zebra) 

Štruktúry: He / She / It 

can (jump). 

Frázy: Look at this 

insect. It´s our class pet. 

This is my horse. 

Číslo: 100 (a hundred) 

Pomenovať zvieratá a 

používať túto slovnú 

zásobu v komunikácii 

Používať sloveso 

"môcť" (can) vo vetách 

na vyjdrenie schopnosti 

vykonať činnosť 

Porozumieť jazyku v 

bežných komunikačných 

situáciách 

Poznať jednotlivé čísla v 

anglickom jazyku, 

vedieť ich správne 

vyslovovať a používať v 

komunikácii, zopakovať 

čísla od 1 – 100 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

ENV,OSR, MEV 

Rodina 

a spoločnosť  

Osobné údaje 

 

(5h) 

Vybrať 

z ponúknutých 

možností 

Identifikovať Slovná zásoba (builder, 

doctor, farmer, 

firefighter, nurse, pilot, 

police officer, singer, 

taxi driver, teacher) 

Štruktúry: Is he/she (a 

doctor)? Yes, he/she is. / 

No, he / she isn´t. 

Frázy: Wait. It´s not 

safe. Yes, sir. It´s safe 

now. Let´s cross. 

Čísla 1 - 100 

Pomenovať vybrané 

druhy povolaní a 

používať túto slovnú 

zásobu v komunikácii 

Tvoriť opytaovacie vety 

v 3. osobe jedotného 

čísla a vedieť na nich 

odpovedať 

Porozumieť jazyku v 

bežných komunikačných 

situáciách 

Poznať jednotlivé čísla v 

anglickom jazyku, 

vedieť ich správne 

vyslovovať a používať v 

komunikácii, zopakovať 

čísla od 1 – 100 

PRIREZOVÁ TÉMA: 

OSR, MUV 

 

3.roč: 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 6. 

februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Anglický jayzk s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

 



 

 

Použité prierezové témy:  

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
 

Časový rozsah výučby: - 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Rodina a spoločnosť – osobné údaje 

Vzťahy v rodine 

Voľný čas a záľuby 

Vzory 

Časovanie slovesa to be 

v jednotnom čísle v prítomnom 

čase 

Opytovacie zámená Where, 

What 

Privlastňovacie zámená 

30 

Náš domov Časovanie slovesa have got 

v prítomnom čase 

Existenčná väzba Thereis/there 

are 

Predložky in, on 

13 

Ľudské telo Časovanie slovesa have got 

v prítomnom čase 

Ukazovacie zámená 

this/these,that/those 

Množné číslo podstatných mien 

13 

Výživa a zdravie - jedlá Osobné zámená 

Jednoduchý prítomný čas 

plnovýznamových slovies – 

like, want  

13 

Odievanie a móda – druhy oblečenia Prídavné mená 

Privlastňovacie zámená 
7 

Človek a príroda - zvieratá       Časovanie modálneho slovesa 

CAN v prítomnom čase 

      Jednoduchý prítomný čas 

plnovýznamových slovies – 

like, want 

12 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti       Rozvíjanie jazykových 

zručností -     rozprávanie, 

písanie, čítanie 

11 

 

 

 

 

 



 

 

4.roč: 
Časový rozsah výučby: - 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

 Vzdelávanie    

 Škola a jej zariadenie 

 Učebné predmety 

Ukazovacie zámená "this, these, 

that, those" 

Písmená abecedy A – Z 

Otázky: What have we got on ..? 

When have we got...? 

11 

 Ľudské telo 

 Starostlivosť o zdravie 

Osobné zámená  

Sloveso TO BE 
11 

 Šport 

 Druhy športu 

Sloveso can / can ´t 

Predložky: behind, in front of, 

next to, between.  

11 

 Stravovanie 

 Jedlo 

 

Otázka: "Have you got a ...?" 

Odpoveď: Yes, I have. / No, I 

haven´t." 

Číslovky 0 - 100.  

11 

Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Otázka: What´s the time? 

It´s.....o´clock. 
11 

Voľný čas a záľuby Slovesá a tvorenie záporu 

pomocou slovesa "don ´t" 
11 

Multikultúrna spoločnosť 

Rodinné sviatky 

 Rozvíjanie jazykových 

zručností rozprávanie, písanie, 

čítanie 

 Slovesá: like /doesn´t like / 

don´t like 

 Prítomný priebehový čas 

pomocou prípony slovies - ing 

11 

Človek a príroda, Počasie Otázka: "What´s the weather 

like? It´s..." Put on / Don´t put 

on 

11 

Obliekanie a móda, Základné druhy 

oblečenia 

Otázka: What are you wearing? 

Odpoveď: I´m wearing... 
11 

 

Názov predmetu: MATEMATIKA 
Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet matematika s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  



 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

1.roč: 
Časový rozsah výučby: - 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 40 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 77 

Geometria a meranie 15 

Riešenie aplikačných úloh a úloh  rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 
16 

2.roč: 

Časový rozsah výučby: - 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 1. ročníka 12 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 
11 

Geometria 15 

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

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach 

v obore do 100 
21 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100 
53 

3.roč: 

Časový rozsah výučby: - 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Násobenie a delenie v obore násobilky 50 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 50 

Geometria a meranie 20 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 
12 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby: - 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie 10 

Násobenie a delenie v obore prirodzených čísel 45 

Sčítanie a odčítanie do 10 000 27 

Geometria 25 

Aplikačné úlohy 25 



 

 

 

Názov predmetu: INFORMATIKA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 3. a 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet informatika s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Environmentálan výchova 

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Dopravná výchova 

Ochrana života a zdravia 

3.roč: 

Časový rozsah výučby: - 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Reprezentácie a nástroje 

Práca s grafikou, textom, multimédiami, informáciami 10 

Komunikácia a spolupráca 

Internet, Vyhľadávanie na webe, práca s web stránkou 5 

Algoritmické riešenie problémov 

Analýza problémov, Príkazy, Zápis postupnosti riešenia, 

Hľadanie, opravovanie chýb 
6 

Softvér a hardvér 

Počítač a prídavné zariadenia 5 

Informačná spoločnosť 

Bezpečnosť a riziká, Digitálne technológie v spoločnosti 
7 

4.roč: 

Časový rozsah výučby: - 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Reprezentácie a nástroje 

Práca s grafikou, textom, multimédiami, informáciami 8 

Komunikácia a spolupráca 

práca s web stránkou, e-mail 4 

Algoritmické riešenie problémov 

Analýza problémov, interaktívne zostavovanie riešenia, 

interpretácia zápisu riešenia 
7 

Softvér a hardvér 

Práca so súbormi a priečinkami, prihlásenie a odhlásenie sa z 

programu 
7 

Informačná spoločnosť 

Bezpečnosť a riziká, legálnosť používania 
7 



 

 

 

Názov predmetu: PRVOUKA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. a 2.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet prvouka s platnosťou 

od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

1.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Moje kráľovstvo 6 

Kráľovstvo života 6 

Kráľovstvo sveta 7 

Kráľovstvo živočíchov 6 

Kráľovstvo rastlín 8 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Spoznávame cestovanie 16 

Spoznávame človeka 8 

Spoznávame človeka 4 

Spoznávame neživú prírodu a prírodné javy 10 

Spoznávame živočíchy 14 

Spoznávame rastliny 14 

 

Názov predmetu: PRÍRODOVEDA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 3. a 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet prírodoveda s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  



 

 

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Rastliny a huby 6 

Živočíchy 12 

Človek 7 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 8 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Prírodné spoločenstvá  

Lesné spoločenstvá 4 

Lúčne spoločenstvá 5 

Poľné spoločenstvá 5 

Vodné spoločenstvá 5 

Potravový reťazec 5 

Človek   

Dýchacia sústava 5 

Srdcovo-cievna sústava 7 

Rozmnožovacia sústava 4 

Neživá príroda  

Skúmanie prírodných javov – kompas 6 

Jednoduché stroje – páka 2 

Kladka 2 

Naklonená rovina 2 

Ozubené koleso 2 

Vesmír – planéty, mesiac, hviezdy 12 

 

 



 

 

Názov predmetu: VLASTIVEDA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 3. a 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet prírodoveda s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

moja obec, miestna krajina, okolie školy, bydliska  4 

smer na sever (podľa poludňajšieho tieňa),  svetové strany 2 

cesta do školy a bezpečnostné pravidlá pri ceste do školy  3 

znaky jesene, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, zber úrody, 

príprava živočíchov na zimu  
3 

predkovia, dedina alebo mesto (aj s opisom) a jej obyvatelia  3 

znaky zimy, starostlivosť o zver v prírode, zimné sviatky, 

pamätihodnosti   
3 

významní rodáci, zmienky o obci a jej okolí v povestiach, 

piesňach,  

známe udalosti v obci, historické pamiatky v obci 

2 

znaky jari, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, jarné práce  

veľkonočné sviatky a tradície, 
3 

plán, mapa danej krajiny  3 

znaky leta, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, dozrievanie 

novej  úrody,  
2 

starostlivosť živočíchov o mláďatá,  2 

oddych a rekreácia počas letných prázdnin,  1 

starostlivosť o zdravie a bezpečnostné pravidlá počas letných 

aktivít  
1 

časová priamka (vizualizácia času) 1 

 

 

 

 



 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

„Čítanie z mapy = prstom po mape“ 12 

Od Tatier k Dunaju 12 

Od Dunaja po Hornád 12 

Na výlete po Slovensku 12 

Historické obrazy Slovenska 18 

 

Názov predmetu: HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Hudobná výchova s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

1.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hudobno-pohybové činnosti 6 

Hlasová činnosť 13 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 4 

Hudobno-dramatické činnosti 4 

Inštrumentálne činnosti 4 

Hudobno-vizuálne činnosti 2 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hudobno-pohybové činnosti 4 

Hlasová činnosť 14 



 

 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 6 

Hudobno-dramatické činnosti 3 

Inštrumentálne činnosti 5 

Hudobno-vizuálne činnosti 1 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hlasové činnosti 10 

Inštrumentálne činnosti 4 

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie  9 

Hudobno-pohybové činnosti  7 

Hudobno-dramatické činnosti   2 

Hudobno-vizuálne činnosti    1 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hlasové činnosti 15 

Percepčné činnosti 8 

Inštrumentálne činnosti 2 

Hudobno- pohybové činnosti 4 

Hudobno- dramatické činnosti 2 

Hudobno-vizuálne činnosti 2 

 

Názov predmetu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Výtvarná výchova s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 



 

 

1.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 10 

Podnety moderného výtvarného umenia 16 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 4 

Podnety fotografie 2 

Podnety filmu a videa 4 

Podnety architektúry 4 

Podnety dizajnu a remesiel 8 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 12 

Podnety  poznávania sveta 2 

Škola v galérii 4 

 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 14 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 6 

Podnety moderného výtvarného umenia 8 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 4 

Škola v galérii 6 

Podnety architektúry 4 

Podnety fotografie 2 

Podnety filmu a videa 6 

Elektronické média 4 

Podnety dizajnu a remesiel 6 

Podnety  poznávania sveta 2 

Finančná gramotnosť 4 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 5 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety 3 

Podnety moderného výtvarného umenia 3 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 1 



 

 

Škola v galérii 2 

Podnety architektúry 3 

Podnety fotografie 3 

Podnety videa a filmu 1 

Elektronické médiá 4 

Podnety dizajnu a remesiel 4 

Podnety poznávania sveta 4 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky             3 

Rozvoj fantázie a synestetické podnety        3  

Podnety moderného výtvarného umenia             3  

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia             3 

Škola v galérii             3   

Podnety architektúry             2 

Podnety fotografie             3 

Podnety videa a filmu             3 

Elektronické médiá             4  

Podnety dizajnu a remesiel             4  

Podnety poznávania sveta             2 

 

Názov predmetu: PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 3. a 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Výtvarná výchova s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

 

 



 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

učenie, povolanie, práca; význam učenia sa k príprave na 

budúce povolanie BOZP, hygiena, pracovný a organizačný 

poriadok  výrobné zariadenie, stavba 

2 

odpadový prírodný a technický materiál vlastnosti a druhotné 

využitie odpadového materiálu, triedenie odpadu pokus na 

rozložiteľnosť drobných materiálov výrobky: z téglikov, zo 

škatuliek, z drôtu, a pod. papier a kartón, vlastnosti a použitie, 

základné suroviny na výrobu papiera strihanie, trhanie, 

skladanie, lepenie výrobky: priestorové a kruhové 

vystrihovačky, origami, obaly na  knihy a darčeky, koláž z 

kartónu, textil, vlastnosti textilu (podľa udržiavania tepla, 

krčivosti, väzby, nasiakavosti a iné), základné stehy (predný, 

zadný), údaje na visačkách textilných materiálov výrobky: 

záložka do knihy, obrúsok, gombíkový panáčik a pod. 

7 

technika v doprave, preprava tovaru, význam a využitie 

dopravných  prostriedkov, dopravné prostriedky v okolí, 

bezpečnosť v doprave výrobky: dopravné objekty zo 

stavebníc alebo z odpadových materiálov (autá, lode, lietadlá, 

žeriavy)  bicykel, pravidlá a bezpečnosť jazdy na bicykli, 

správne vybavenie  bicykla, kontrola bicykla pred jazdou, 

údržba bicykla bezpečná mobilita výrobky: leporelo na tému 

Jazdíme bezpečne na bicykli 

10 

kuchyňa, jej hlavné časti a ich rozloženie náradie, spotrebiče v 

kuchyni a  ich význam základné bezpečnostné a hygienické 

pravidlá nákup potravín, cenová kalkulácia nákupu, 

(ne)výhody nákupu na trhoviskách a v supermarketoch 

2 

obalové materiály, identifikačné údaje pre spotrebiteľa 

skladovanie potravín (miesto skladovania, dĺžka skladovania, 

záručná doba potravín) jednoduché pokrmy (nátierky, 

zeleninové alebo ovocné šaláty a pod.) stolovanie,  

2 

ľudové tradície a remeslá v regióne remeselnícka dielňa, 

múzeum, skanzen výrobky: veľkonočné ozdoby a doplnky, 

ozdoba z drôtu, tkáčsky výrobok, ľudová výšivka a iné 

10 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Človek a práca              6 

Technické materiály              7 

Základy konštruovania              7 

Príprava pokrmov              6 

Ľudové tradície a remeslá              7 



 

 

Názov predmetu: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

prvý stupeň  základnej školy pre 1. až 4. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre vyučovací predmet Telesná a športová 

výchova s platnosťou od 1.septembra 2015.  

Použité prierezové témy: 

Dopravná výchova  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

1.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Základné pohybové zručnosti 20 

Manipulačné, prípravné a športové hry 20 

Hudobn-pohybové a tanečné činnosti 10 

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia 6 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 10 

 

2.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Zdravie a zdravý životný štýl 1 

Základné pohybové zručnosti 21 

Manipulačné, prípravné a športové hry 20 

Hudobno-pohybové a tanečné činnonsti 10 

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 7 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 1 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 6 

 

3.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Zdravie a zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 4 



 

 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Základné pohybové zručnosti 
18 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Manipulačné, prípravné a športové hry 
16 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 
10 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 
9 

Športové činnosti pohybového režimu  

TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 
7 

 

4.roč: 

Časový rozsah výučby:  2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Zdravie a zdravý životný štýl 3 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 8 

Základné pohybové zručnosti 8 

Manipulačné, prípravné a športové hry 20 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 8 

Psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry 11 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Učebné osnovy a vzdelávacie štandardy  
pre piaty až deviaty ročník 
 

Názov predmetu: RÍMSKOKATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Rímsko-katolícke 

náboženstvo  s platnosťou od 1.septembra 2015.  

 

Prierezové témy  

Multikulturálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Enviromentálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Boh hovorí k človeku 16 

Dialóg Boha a človeka 8 

Moja modlitba   4 

Náš dialóg s Bohom   14 

Obeta Božieho ľudu 12 

Dialóg cez službu 8 

Služba modlitbou   4 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Pravda ako hodnota 14 

Hľadanie pravdy o svete 12 

Hľadanie pravdy o sebe 14 

Ohlasovatelia pravdy 12 

Konať v pravde 14 

Pravda ako hodnota 14 

Hľadanie pravdy o svete 12 

 

 

 



 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Sloboda  človeka 16 

Sloboda a rozhodnutia 11 

Boh oslobodzuje človeka 13 

Rešpektovanie vierovyznaní 16 

Láska ako princíp slobody 10 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: - 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne  (skupina s druhým cudzím jazykom) 

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Sloboda  človeka 8 

Sloboda a rozhodnutia 5 

Boh oslobodzuje človeka 7 

Rešpektovanie vierovyznaní 8 

Láska ako princíp slobody 5 

 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

KTO SOM ? 8 

KTO JE ČLOVEK?  14 

KTO JE ČLOVEK? – biblické postavy 16 

ĽUDSKOSŤ 11 

Dôstojnosť a výkon 8 

Kultúra života 9 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: - 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne  (skupina s druhým cudzím jazykom) 

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

KTO SOM ? 4 

KTO JE ČLOVEK?  7 

KTO JE ČLOVEK? – biblické postavy 8 

ĽUDSKOSŤ 5 

Dôstojnosť a výkon 4 

Kultúra života 5 

 



 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: - 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne  

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Zodpovednosť  12 

Zodpovednosť za seba 14 

Zodpovednosť za svoju vieru 14 

Zodpovednosť za budovanie vzťahov 14 

Zodpovednosť človeka za svet v ktorom žije 12 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: - 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne  (skupina s druhým cudzím jazykom) 

tématický celok 
časová dotácia       

v hodinách 

Zodpovednosť               12     

Zodpovednosť za seba              14 

Zodpovednosť za svoju vieru              14       

Zodpovednosť za budovanie vzťahov              14     

Zodpovednosť človeka za svet v ktorom žije              12   

 

 

Názov predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Slovenský jazyk a 

literatúra s platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

osobnostný a sociálny rozvoj 

environmentálna výchova 

výchova k manželstvu a rodičovstvu 

multikultúrna výchova 

ochrana života a zdravia 

čitateľská gramotnosť 

finančná gramotnosť 

mediálna výchova 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia  

v hodinách 

Opakovanie učiva 4. ročníka  
(pravopis vybraných slov, delenie hlások, rozdeľovanie slov na 

slabiky, melódia vety, slabičné, neslabičné predpony, slovné 

druhy, slohové útvary)  Diktát – opakov. 4. roč. 

10 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  5
 



 

 

(splývavá výslovnosť, spodobovanie, znelé, neznelé 

spoluhlásky, prozodické vlastnosti – prestávka, sila tempo, 

prízvuk, dôraz) 

Významová – lexikálna rovina 

(slovná zásoba, spisovný jazyk a nárečia, jednovýznamové 

a viacvýznamové slová, ustálené slovné pomenovania – 

príslovia, porekadlá, pranostiky, prirovnania, synonymá, 

antonymá, homonymá, MFS) 

10 

Tvarová – morfologická rovina 

(Vzory podstatných mien, životnosť pod. mien MR, Akostné 

a vzťahové prídavné mená, vzory, gramatické kategórie; 

zámená základné a privlastňovacie; číslovky základné a radové; 

slovesá – osoba, číslo, čas; predložky – väzba s pádom)  

Diktát – pods. mená/, prídavné mená/, slovesá 

40 

Skladobná - syntaktická rovina 

(slovosled, vety podľa zámeru hovoriaceho) 
5 

Slohová - štylistická rovina 

(interview, reklama, inzerát, správa, oznámenie, diskusia, 

debata, sms, e-mail, vizitka, pozvánka, plagát, list, pohľadnica, 

hl. myšlienka, téma, opis, rozprávanie, opis pracovného 

postupu) Písomná práca – rozprávanie s prvkami opisu 

24 

Opakovanie učiva 5. ročníka 5 

literatúra 

tématický celok 
časová dotácia  

v hodinách 

Úvod do literatúry  

(poézia, próza, spisovateľ, kniha, knižnica, časopisy, literatúra) 
6 

Piesne 

(ľudové, pracovné,  regrútske, koledy, zľudovené,  verš, refrén,  

strofa, personifikácia, rým, epiteton, zberatelia) 

5 

V ríši rozprávok 

(ľudové, autorské, rozprávky rôznych národov, dialóg, nonsens, 

zvieracie, fantastické, realistické, prozaické, poetické, téma, 

hlavná myšlienka) 

20 

Pozrime si rozprávku  

(herec, režisér, scenár, scenárista, dramaturg, bábkové divadlo, 

filmová a televízna rozprávka) 

6 

Čo opriadli povesti (miestne, historické a heraldické povesti) 11 

Príbehy spred tisícročí  - legendy 6 

Príbehy na rýchle čítanie – komiks 6 

Vedomosti z každej oblasti - encyklopédie 3 

Opakovanie učiva 5. ročníka 3 

 

 

 

 

 



 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia  

v hodinách 

Opakovanie učiva 5. ročníka  
 Diktát – opakov. 5. roč. 

11 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

( priama reč, uvádzacia veta) 
2

 

Významová – lexikálna rovina 

(neutrálne a expresívne slová, výkladové slovníky, 

odvodzovanie, skladanie, základové slovo, odvodené a zložené 

slovo, slovotvorný základ) 

8 

Tvarová – morfologická rovina 

(podstatné mená – konkrétne a abstraktné, vokatív; 

privlastňovacie prídavné mená, vzory; skloňovanie zámen, 

gramatické kategórie; slovesá – zvratné a nezvratné, plnovýzn. 

a neplnovýznamové, slovesné spôsoby a tvary – jednoduchý 

a zložený; príslovky, stupňovanie; predložky, vokalizácia; 

citoslovcia)  

Diktát – prídavné mená,/ slovesné spôsoby 

46 

Skladobná - syntaktická rovina 

(podmet, prísudok, prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenné úplné 

a neúplné vety) 

6 

Slohová - štylistická rovina 

( argument, protiargument, dialóg, dôkaz, statický opis, 

rozprávanie, projekt, gestika, mimika, postoj) Písomná práca –  

statický opis/ rozprávanie s využitím priamej reči 

20 

Opakovanie učiva 6. ročníka  

Diktát – opakov. 6. roč. 
6 

 

literatúra 

tématický celok 
časová dotácia  

v hodinách 

Opakovanie učiva 5. ročníka 2 

Ľudová slovesnosť 

(príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky, anekdoty,  
4 

Poézia 

(básne, piesne, evergreen, detská pieseň,  populárna pieseň, 

združený, striedavý rým 

13 

Rozprávanie vo veršoch i v próze 

(vnútorná a vonkajšia kompozícia literárneho diela, balada, 

bájka, báj, poviedka, detektívna literatúra, ja a on-rozprávanie, 

dobrodružná literatúra, humor v literatúre) 

42 

Rozhlasová hra dialóg, dramatický konflikt, zvukové efekty 2 

Opakovanie učiva 6. ročníka 3 

 

 

 



 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 6. ročníka  
Diktát – opakov. 6. roč. 

10 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

( de-, te-, ne- le v cudzích slovách 
2

 

Významová – lexikálna rovina 

(spisovné a nespisovné slová – slangové a nárečové; slová podľa 

dobového výskytu – historizmy, archaizmy, zastarané, 

neologizmy; slová podľa pôvodu – cudzieho pôvodu a domáce, 

skratky) Diktát -  cudzie slová 

13 

Tvarová – morfologická rovina 

(pomnožné podstatné mená, vzory a rody pomnožných 

podstatných mien; číslovky – určité a neurčité, základné, radové, 

násobné, skupinové a druhové; slovesný vid, spojky)  

Diktát –  číslovky 

31 

Skladobná - syntaktická rovina 

(veta holá, rozvitá, s viacnásobným vetným členom, predmet, 

príslovkové určenie, jednočlenné slovesné a neslovesné vety) 

17 

Slohová - štylistická rovina 

(slávnostný príhovor, prívet, komunikácia, komunikačná 

situácia, efektívna a asertívna komunikácia, odosielateľ 

a prijímateľ, tabuľka, graf ) 

Písomná práca –  umelecký opis, charakteristika 

20 

Opakovanie učiva 7. ročníka  

Diktát – opakov. 7. roč. 
6 

literatúra 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 6. ročníka 2 

Umelecká literatúra v poézii 

(anekdoty, básne, piesne, obkročný, prerývaný rým, voľný verš) 
16 

Umelecká literatúra v próze 

(detský hrdina v literatúre, dobrodružstvo v literatúre, 

detektívka, fantasy literatúra, western, robinsonáda) 

40 

Dramatické umenie 

(filmové umenie, rozhlasová hra, televízna hra,literárny 

a technický scenár) 

5 

Opakovanie učiva 7. ročníka 3 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 7. ročníka  
 Diktát – opakov. 7. roč. 

10 



 

 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

( dôraz, vsuvka) 
2

 

Významová – lexikálna rovina 

(vsuvka, oslovenie, obohacovanie slovnej zásoby, tvorenie 

a preberanie slov, nepriame pomenovania, združené 

pomenovania, ustálené slovné spojenia - frazeologizmy)  

10 

Tvarová – morfologická rovina 

(zvieracie podstatné mená, podstatné mená zakončené na –r, -l, 

cudzie nesklonné podstatné mená, skloňovanie slova pani, 

zámená – delenie(opytovacie, ukazovacie, základné, 

privlastňovacie, neurčité, vymedzovacie, gramatické kategórie, 

častice 

Diktát –  podst. mená mužského rodu zvieracie/neživotné 

zakončené na –r, -l 

42 

Skladobná - syntaktická rovina 

(prívlastok, prístavok, jednoduché súvetie, interpunkcia) 
14 

Slohová - štylistická rovina 

(výťah, prihláška, životopis úradný a štruktúrovaný, slávnostný 

prejav ) 

 Písomná práca –  slávnostný prejav/ životopis 

15 

Opakovanie učiva 8. ročníka  

Diktát – opakov. 8. roč. 
6 

literatúra 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 7. ročníka 2 

Umelecká literatúra v poézii 

(lyrická poézia – prírodná, ľúbostná, spoločenská, reflexívna, 

modlitba, básnická otázka, sylabický veršový systém) 

31 

Umelecká literatúra v próze 

(zo života mladých ľudí, román –dobrodružný, biografický, 

detektívny, historický, dievčenský, písaný formou denníka, 

literatúra faktu, vedecko-fantastická, vedecko-populárna 

literatúra 

30 

Opakovanie učiva 8. ročníka 3 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 8. ročníka  
Diktát – opakov. 8. roč. 

3 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

( spojovník, pomlčka, interpunkčné znamienka, pravopis) 
12

 

Významová – lexikálna rovina 

(odborné slová, systemizácia slovnej zásoby, obohacovanie 

slovnej zásoby, tvorenie slov, slovníky)  

12 

Tvarová – morfologická rovina 24 



 

 

(opakovanie slovných druhov) 

Diktát –  interpunkcia 

Skladobná - syntaktická rovina 

(opakovanie vetných členov, veta, súvetie)  

Diktát – jednoduché súvetie 

12 

Slohová - štylistická rovina 

(rétorika, úradný list, úvaha, výklad, jazykové štýly, slohové 

postupy ) 

Písomná práca –  úvaha, výklad 

24 

Jazykoveda, národný jazyk 

(jazykové roviny, nárečia, vývin jazyka, kodifikačné príručky) 
6 

literatúra 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 8. ročníka 2 

Umelecká literatúra v poézii 

(spoločenská a reflexívna lyrika, epitaf, epigram, óda, sonet, 

symbol, presah, aforizmus 

20 

Umelecká literatúra v próze 

(epos, historický román, biografický, sci-fi, dievčenský, 

dobrodružný, generačný román, denník 

30 

Dráma – tragédia, komédia, činohra, muzikál 10 

Opakovanie učiva 9. ročníka 4 

 

 

Názov predmetu: ANGLICKÝ JAZYK 
Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet anglický jazyk s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

Neurčitý člen 

Rozkazovací spôsob 

Množné číslo podst. mien 

Väzba “there is” “there are” 

5   Vzdelávanie  a práca 

1    Rodina a spoločnosť 

9    Multikultúrna spoločnosť 

27 

Sloveso “to be” klad a zápor 

privlastňovacie zámená 

privlastňovací pád 

1  Rodina a spoločnosť 

5  Vzdelávanie a práca 

9  Multikultúrna spoločnosť 

27 



 

 

opytovacie zámená 

vyjadrenie budúcnosti pomocou 

going to 

 

Sloveso “have got” 

Tvorenie záporu a otázky 

Postavenie príd. mena vo vete 

Stupňovanie krátkych príd. 

mien 

7 Voľný čas a záľuby 

5 Vzdelávanie  a práca 

9 Multikultúrna spoločnosť 

6 Človek a príroda 

27 

Predložky s časom, “at, on”  

Obyčajný prítomný čas, zápor  

   Frekvenčné príslovky 

 Like/love/hate + ing 

Počítatelné a nepočítatelné 

podstatná  mena 

Neurčité zámena 

Otázka na množstvo 

Určitý/neurčitý člen 

little, few 

1 Rodina a spoločnosť 

5 Vzdelávanie  a práca 

9 Multikultúrna spoločnosť 

8 Stravovanie 

7 Voľný čas a záľuby 

9 Multikultúrna  spoločnosť 

30 

modálne sloveso can/could 

zdvorilostné ponuky can / could 

spojky but/because/and 

vyjadrenie množstva any/some/ 

a lot 

6 Človek a príroda  

9 Multikultúrna  spoločnosť 

 

27 

Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou “going to”  

Prídavné mená a príslovky 

Nácvik “have to” 

Nepravidelné stupňovanie 

prídavných mien (good/bad) 

Prítomný čas priebehový 

Časy - jednoduchý/priebehový 

Zámeno - predmet vety 

Minulý čas to be/to have 

Jednoduchý minulý čas 

5 Vzdelávanie a práca 

7 Voľný čas a záľuby 

9 Multikultúrna spoločnosť 

6 Človek a príroda 

9 Multikultúrna Spoločnosť  

10 Oblečenie 

 

27 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

Prítomný čas jednoduchý, 

otázky, odpovede áno/nie 

Frekvenčné príslovky 

Radové a základné číslovky 

Krátka prídavná otázka 

Počtové výrazy 

Nepravidelné množné číslo 

podstatných  mien 

1 Rodina a spoločnosť 

5 Vzdelávanie a práca 

2 Domov a bývanie 

9 Multikultúrna spoločnosť 
22 

Prítomný čas priebehový 

Časy - jednoduchý/priebehový 

Modálne slovesá „must“, can, 

6 Človek a príroda 

7 Voľný čas a záľuby 

9 Multikultúrna spoločnosť 

22 



 

 

could 

Zámeno - predmet vety 

Prídavné mená s koncovkou  -

ed, -ing 

Vyjadrenie budúcnosti 

Minulý čas slovesa “to be” 

Minulý čas pravidelných a 

nepravidelných slovies 

Krátke odpovede 

Bežné frázové slovesá 

4 Doprava a cestovanie 

7 Voľný čas a záľuby  

9 Multikultúrna spoločnosť 30 

Počítatelné a nepočítatelné 

podstatná  mena 
Neurčité zámena 

Otázka na množstvo 

Určitý/neurčitý člen 

little, few 

8 Stravovanie 

7 Voľný čas a záľuby 

9 Multikultúrna  spoločnosť 
22 

Otázky pomocou - How..? 

2. stupeň príd. m. /“than” 

3. stupeň príd. mien 

6 Človek a príroda  

9 Multikult. Spoločnosť 14 

Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou “going to”  

Prídavné mená a príslovky 

Nácvik “have to” 

5 Vzdelávanie a práca 

7 Voľný čas a záľuby 

9 Multikultúrna spoločnosť 
22 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

Človek a spoločnosť- Jazyk ako 

dorozumievací prostriedok 

Jednoduchý prítomný čas vs 

priebehový prítomný čas 

Frekvenčné príslvky 

20 

Domov a bývanie – bývanie 

v meste a na dedine 

Rodina a spoločnosť – vzťahy 

v rodine 

Voľný čas a záľuby – záľuby 

Jednoduchý minulý čas 

20 

Veda a technika v službách ľudstva 

– vedecký pokrok 

Mládež a jej svet –predstavy 

mládeže o svete 

Doprava a cestovanie- dopravné 

prostriedky 

Budúci dej vyjadrený 

pomocou will a going to 

Vyjadrenie modality pomocou 

possibly, probably, perhaps 
25 

Voľný čas a záľuby – rozhlas, 

televízia a internet 

Modálne sloveso have to 

Tvorenie prísloviek 
25 

Krajiny mestá a miesta 

Človek a príroda – počasie 

Multikultúrna spoločnosť – cudzie 

jazyky  

Priebehový minulý čas vs. 

jednoduchý minulý čas 

Tvorba otázky, odpovede a 

záporu 

25 

Multikultúrna spoločnosť – 

zbližovanie kultúr a rešpektovanie 

      Rozvíjanie jazykových 

zručností -     rozprávanie, 
17 



 

 

tradícií písanie, čítanie 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne (skupina s druhým cudzím jazykom) 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

Človek a spoločnosť- Jazyk ako 

dorozumievací prostriedok 

Jednoduchý prítomný čas vs 

priebehový prítomný čas 

Frekvenčné príslvky 

15 

Domov a bývanie – bývanie 

v meste a na dedine 

Rodina a spoločnosť – vzťahy 

v rodine 

Voľný čas a záľuby – záľuby 

Jednoduchý minulý čas 

15 

Veda a technika v službách ľudstva 

– vedecký pokrok 

Mládež a jej svet –predstavy 

mládeže o svete 

Doprava a cestovanie- dopravné 

prostriedky 

Budúci dej vyjadrený 

pomocou will a going to 

Vyjadrenie modality pomocou 

possibly, probably, perhaps 
20 

Voľný čas a záľuby – rozhlas, 

televízia a internet 

Modálne sloveso have to 

Tvorenie prísloviek 
20 

Krajiny mestá a miesta 

Človek a príroda – počasie 

Multikultúrna spoločnosť – cudzie 

jazyky  

Priebehový minulý čas vs. 

jednoduchý minulý čas 

Tvorba otázky, odpovede a 

záporu 

20 

Multikultúrna spoločnosť – 

zbližovanie kultúr a rešpektovanie 

tradícií 

      Rozvíjanie jazykových 

zručností -     rozprávanie, 

písanie, čítanie 

9 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

 Cestovanie a doprava 

 Voľný čas a záľuby 

 Kultúra a umenie 

Predprítomný čas 

Tvorenie otázky 

Použitie “ever” a “never 

25 

 Mládež a jej svet 

 Človek a  spoločnosť 

 Starostlivosť o zdravie 

 Cestovanie,  

 Multikultúrna spoločnosť 

Použitie “should” a 

“shouldn´t” 

“must”“mustn´t” 

“don´t have to” 

20 

 Mládež a jej svet 

 Človek a spoločnosť 

 Vzdelávanie a práca 

  Časy vyjadrujúce prítomnosť 

  Statívne slovesá 

  Vyjadrenie budúcnosti 

20 

 Človek a príroda 

 Oblečenie 

 Mládež a ich svet 

 Obchod a služby 

  Priebeh. a jednod. minulý čas 

  Použitie “used to” 

  Too/enough 

20 

Umenie  a kultúra 

Vzory a ideály 

Predprítomný čas vyjadriť 

skúsenosti a nedávne  udalosti  
22 



 

 

Zamestnanie -kariéra 

Multikultúrna spoločnosť 

Technika v službách človeka 

Použitie predprítomného a 

minulého času   

for/since 

Ľudské telo  

Vzdelávanie a práca 

Mládež a ich svet 

Stravovanie 

 Tvorenie  vzťažných súvetí 

      Should / might 
25 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne (skupina s druhým cudzím jazykom) 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

 Cestovanie a doprava 

 Voľný čas a záľuby 

 Kultúra a umenie 

Predprítomný čas 

Tvorenie otázky 

Použitie “ever” a “never 

19 

 Mládež a jej svet 

 Človek a  spoločnosť 

 Starostlivosť o zdravie 

 Cestovanie,  

 Multikultúrna spoločnosť 

Použitie “should” a 

“shouldn´t” 

“must”“mustn´t” 

“don´t have to” 

15 

 Mládež a jej svet 

 Človek a spoločnosť 

 Vzdelávanie a práca 

  Časy vyjadrujúce prítomnosť 

  Statívne slovesá 

  Vyjadrenie budúcnosti 

15 

 Človek a príroda 

 Oblečenie 

 Mládež a ich svet 

 Obchod a služby 

  Priebeh. a jednod. minulý čas 

  Použitie “used to” 

  Too/enough 
15 

Umenie  a kultúra 

Vzory a ideály 

Zamestnanie -kariéra 

Multikultúrna spoločnosť 

Technika v službách človeka 

Predprítomný čas vyjadriť 

skúsenosti a nedávne  udalosti  

Použitie predprítomného a 

minulého času   

for/since 

16 

Ľudské telo  

Vzdelávanie a práca 

Mládež a ich svet 

Stravovanie 

 Tvorenie  vzťažných súvetí 

      Should / might 
19 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok časová dotácia v hodinách 

Vzory a ideály 

Pozitívne a negatívne vzory 

Slovesné tvary 

Prídavné mená končiace na -

ing/-ed 

25 

Človek a príroda 

Klíma 

Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia 

Doprava a cestovanie 

Turistika a cestovný ruch 

Trpný rod 30 

 Rodina a spoločnosť Podmienkové vety 35 



 

 

 Vzťahy medzi ľuďmi 

 Mládež a jej svet 

Minulé a predprítomné časy 

Slovotvorba 

 Zamestnanie 

 Pracovné pomery a kariéra 

 Nezamestnanosť 

Budúce časy 25 

Umenie  a kultúra 

Voľný čas a záľuby 

Rozhlas, televízia, Internet 

Tvorba otázok 

Frázové slovesá 
25 

Domov a bývanie 

Bývanie v meste a na dedine 

Spoločnosť a jej životný štýl 

Nepriama reč 

      Nepriama otázka 

 

25 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne (skupina s druhým cudzím jazykom) 

tématický celok časová dotácia v hodinách 
Vzory a ideály 

Pozitívne a negatívne vzory 

Slovesné tvary 

Prídavné mená končiace na -ing/-

ed 
15 

Človek a príroda 

Klíma 

Príroda okolo nás – ochrana životného 

prostredia 

Doprava a cestovanie 

Turistika a cestovný ruch 

Trpný rod 17 

Rodina a spoločnosť 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Mládež a jej svet 

 Podmienkové vety 

 Minulé a predprítomné časy 

 Slovotvorba 
22 

 Zamestnanie 

 Pracovné pomery a kariéra 

 Nezamestnanosť 

  Budúce časy 15 

Umenie  a kultúra 

Voľný čas a záľuby 

Rozhlas, televízia, Internet 

Tvorba otázok 

Frázové slovesá 
15 

Domov a bývanie 

Bývanie v meste a na dedine 

Spoločnosť a jej životný štýl 

Nepriama reč 

      Nepriama otázka 
15 

 

 

Názov predmetu: NEMECKÝ JAZYK 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 7. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Nemecký jazyk s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Mediálna výchova 
Ochrana života a zdravia 



 

 

Finančná gramotnosť 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Modu 1 - Hallo 11 

Das  ist meine Familie 10 

Hast du Geschwister  10 

Wo wohnt  ihr  10 

Wir trainieren  4 

Modul 2,3  - Das Haus  10 

Ein Besuch, Alltägliches  11 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Modu 4 – Kannst du inline staten ? 14 

Wohin fährst du in Urlaub  11 

Alles gute zum Geburstag  16 

Modul 5 – Mir tut der Kopf weh  11 

Gesund leben  14 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie gramatiky z 8. ročníka  4   

Projekt 5 – Transport  14 

Projekt 6 – Umwelt  14  

Štyri ročné obdobia  5  

Schulfest  10 

Träume  14 

Projektové vyučovanie  5  

 

 

Názov predmetu: MATEMATIKA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Matematika s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
Výchova k manželstvu a rodičovstvu 



 

 

Mediálna výchova 
Ochrana života a zdravia 
Finančná gramotnosť 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 4 hod. týždenne, 132 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

opakovanie učiva 10 

vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 20 

geometria a meranie 18 

počtové výkony s prirodzenými číslami 52 

súmernosť v rovine (osová a stredová) 10 

riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie 
10 

školské úlohy 

testy 
12 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť 30 

Desatinné čísla , počtové výkony (operácie) s desatinnými 

číslami   
54 

Obsah štvorca a obdĺžnika, pravouhlého trojuholníka, 

jednotky obsahu 
20 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami   20 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 19 

Kombinatorika v úlohách 12 

školské úlohy,  testy 10 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 20 

Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne 

čísla 
35 

Percentá, promile 25 

Kváder a kocka, ich povrch a objem  27 

Pomer, priama a nepriama úmernosť 28 

Kombinatorika 20 

Písomné práce a ich oprava  10 



 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 5 hod. týždenne, 165 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a 

desatinnými číslami, racionálne čísla 
Číselná os kladné a záporné číslo, celé číslo navzájom opačné čísla kladné 

a záporné desatinné číslo absolútna hodnota čísla usporiadanie čísel 

porovnanie čísel pojem racionálneho čísla súčet, rozdiel, súčin a podiel 

celých, desatinných a racionálnych čísel 

30 

Premenná, výraz 
Číselný výraz, rovnosť a nerovnosť číselných výrazov nerovná sa, je rôzne 

od, znaky =, ≠ hodnota číselného výrazu výraz s premennou (algebrický 

výraz) dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné rovnica dopočítavanie 

chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch koeficient, premenná, člen s 

premennou, číslo (člen bez premennej) neznáma veličina vo vzorci vzorec 

(skrátený zápis vzťahov), vzorce na výpočet obvodu a obsahu štvorca, 

obdĺžnika vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca 

vynímanie pred zátvorku riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne 

rovnice bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou pokus – 

omyl, znázornením priama a nepriama úmernosť ako príklady závislosti 

veličín pravouhlá sústava súradníc v rovine, bod v sústave súradníc, 

súradnice bodu, graf propedeutika riešenia lineárnych rovníc s jedným 

výskytom neznámej propedeutika riešenia lineárnych rovníc s 

viacnásobným výskytom neznámej   

Násobenie dvojčlena dvojčlenom, trojčlenom, riešenie rovníc  

30 

Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, 

lichobežníka a trojuholníka 
Rovnobežnosť, rovnobežné priamky – rovnobežky, rôznobežky, priečka, 

rovnobežky preťaté priečkou súhlasné a striedavé uhly a ich vlastnosti 

štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, 

lichobežník a ich základné vlastnosti (o stranách, vnútorných uhloch, 

uhlopriečkach a ich priesečníku) strany, veľkosti strán, vnútorné uhly 

rovnobežníka (štvoruholníka), dve výšky rovnobežníka, uhlopriečky, 

priesečník uhlopriečok rovnobežníka, vlastnosti rovnobežníka súčet 

vnútorných uhlov štvoruholníka (α + β + γ + δ = 360º) základňa 

lichobežníka, rameno lichobežníka, výška lichobežníka, všeobecný 

lichobežník, pravouhlý lichobežník, rovnoramenný lichobežník obvod a 

obsah rovnobežníka (kosoštvorca, kosodĺžnika), lichobežníka a 

trojuholníka  (objavovanie výpočtu obsahu týchto útvarov) 

33 

Kruh, kružnica 
Kružnica, kruh,, medzikružie stred kruhu (kružnice) polomer a priemer 

kruhu (kružnice) a ich vzťah vzájomná poloha kružnice a priamky sečnica, 

nesečnica, dotyčnica ku kružnici, tetiva, ich vlastnosti, vzdialenosť stredu 

kružnice od tetivy Tálesova kružnica kružnicový oblúk, stredový uhol, 

kruhový výsek, kruhový odsek  

Ludolfovo číslo a jeho približné hodnoty π = 3,14 (resp. 22/7) 

obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice 

23 

Hranol 
Teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, steny hranol (kolmý, pravidelný, 

trojboký, štvorboký, šesťboký, ...) sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti 

povrch, objem, vzorce na ich výpočet jednotky povrchu (mm
2
, cm

2
, dm

2
, 

m
2
, ...) a objemu (mm

3
, cm

3
, dm

3
, m

3
, ...) 

Valec  sieť, objem a povrch 

32 

Pravdepodobnosť, štatistika 
Udalosť, pravdepodobnosť pokus, početnosť, relatívna početnosť možné a 

17 



 

 
nemožné udalosti porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom na mieru ich 

pravdepodobnosti štatistika, štatistický súbor, štatistické zisťovanie 

jednotka a znak, početnosť javu, aritmetický priemer tabuľka, kruhový 

diagram, stĺpcový diagram 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 6 hod. týždenne, 198 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 20 

 Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel . 35 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc  27 

Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch  27 

Pytagorova veta  20 

Grafické znázorňovanie závislostí  24 

Podobnosť trojuholníkov  20 

Štatistika 15 

Písomné práce a ich oprava  10 

 

Názov predmetu: INFORMATIKA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 8. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Informatika s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Finančná gramotnosť  

Čitateľská gramotnosť 

Informačná a digitálna gramotnosť 

Ochrana života a zdravia 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami 2 

Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia 1 

Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou 4 

Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme 1 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom 6 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe 2 



 

 

Reprezentácie a nástroje – informácie 2 

Softvér a hardvér – práca proti vírusom a špehovaniu 1 

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 1 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému 1 

Algoritmické riešenie problémov – jazyk na zápis riešenia 1 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti 

príkazov 
2 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov 3 

Algoritmické riešenie problémov – interpretácia zápisu 

riešenia 
3 

Algoritmické riešenie problémov – hľadanie, opravovanie hýb 3 

 
6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Informačná spoločnosť 6 

Reprezentácie a nástroje 13 

Komunikácia a spolupráca 4 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 10 

 
7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou 8 

Komunikácia a spolupráca – práca s webovou stránkou 5 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému 10 

Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami 6 

Informačná spoločnosť – bezpečnosť a riziká 4 

 
8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Softvér a hardvér 3 

Informačná spoločnosť  5 

Reprezentácia a nástroje 14 

Komunikácia a spolupráca 5 

Algoritmus a riešenie problémov 6 

 
 

 



 

 

Názov predmetu: BIOLÓGIA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9.ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Biológia s platnosťou 

od 1.septembra 2015.  

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Príroda a život okolo nás 8 

Život v lese 27 

Život vo vode a na brehu 14 

Život na poliach a lúkach 17 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Život s človekom a v ľudských sídlach 20 

Základná štruktúra života 3 

Vnútorná organizácia tela organizmov 3 

Vnútorná stavba tela rastlín a húb 20 

Vnútorná stavba tela bezstavovcov 20 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Vnútorná stavba tela stavovcov 15 

Človek a jeho telo 45 

Zdravie a život človeka 6 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Základné životné procesy organizmov 12 



 

 

Životné procesy živočíchov 12 

Organizácia živej hmoty organizmov 3 

Dedičnosť a premenlivosť organizmov 3 

Životné prostredie organizmov a človeka       3 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Neživá príroda a jej poznávanie 15 

Dejiny Zeme 5 

Ekologické podmienky života 13 

 

Názov predmetu: FYZIKA  

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre druhý stupeň  základnej školy pre 6. 

až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 6.februára 2015 pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Fyzika s platnosťou od 1.septembra 2015. 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Enviromentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Finančná gramotnosť  

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, pevných látok a telies 15 

Vlastnosti pevných látok a telies 20 

Správanie telies v kvapalinách 22 

Správanie telies v plynoch   9 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Teplota a čas 4 

Premena kvapaliny na plyn 4 

Premena plynu na kvapalinu 2 

Topenie a tuhnutie 3 

Teplo – výmena tepla 12 



 

 

Teplo a využiteľná energia 8 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Skúmanie vlastností svetla 10 

Odraz a lom svetla  14 

Skúmanie sily 17 

Pohyb telesa 12 

Práca. Výkon.Energia 13 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Magnetické vlastnosti látok  4 

Elektrické vlastnosti látok  5 

Vedenie  elektrického prúdu v kovových vodičoch  11 

Vedenie  elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch  9 

Elektrická energia a jej premeny  4 

 

 

Názov predmetu: CHÉMIA  

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre druhý stupeň  základnej školy pre 7. 

až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 6.februára 2015 pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Chémia s platnosťou od 1.septembra 2015. 

Prierezové témy 

Enviromentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Objavujeme chémiu v našom okolí 5 

Vlastnosti látok 9 

Skúmame látky 6 

Roztoky 8 

Voda 4 

Vzduch 11 



 

 

Chemické reakcie v našom okolí 14 

Zmeny pri chemických reakciách 5 

Opakovanie 4 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva  4 

Zloženie látok  13 

Chemické prvky  15 

Chemické zlúčeniny  18 

Chemické reakcie  16 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie učiva 8. ročníka  4 

Vlastnosti jed. organických látok 3 

Uhľovodíky  9  

Deriváty uhľovodíkov  6 

Organické látky v živých organizmoch  7 

Organické látky v bežnom živote  4 

 

Názov predmetu: DEJEPIS 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Dejepis s platnosťou 

od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Od blízkeho k vzdialenému 15 

Človek v premenách priestoru a času 11 

Človek a komunikácia 7 



 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Obrazy pravekého 5 

Obrazy starovekého sveta 16 

Obrazy stredovekého sveta 12 

 

7roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Regionálne dejiny 4 

Predkovia slovákov v Karpatskej kotline 4 

Slováci v uhorskom kráľovstve 8 

Stredovek v Európe 3 

Obrazy novovekého sveta 5 

Habsburska monarchia 6 

Opakovanie 3 

 

8roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Zrod modernej doby 11 

Moderný slovenský národ 11 

Tvorba a prezentovanie projektov 11 

 

9roč: 

Časový rozsah výučby: 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Prvá svetová vojna 8 

Medzivojnová Európa 19 

Druhá svetová vojna 20 

Svet po druhej svetovej vojne 19 

Dejiny súčasnosti 8 

Terorizmus a extrémizmus – hrozba doby 8 

Boj s terorizmom a ochrana pred ním  8 

O tyranii: Dvadsať ponaučení z 20. storočia  9 

 

 

 



 

 

Názov predmetu: OBČIANSKA NAUKA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 6. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Občianska náuka s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Moja rodina 10 

Moja trieda, moja škola 9 

Moja vlasť 14 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti 13 

Občiansky život ako proces formovania demokracie 20 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Štát a právo 15 

Ľudské práva a slobody 18 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Ekonomický život  v spoločnosti 10 

Základné formy podnikania 9 

Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike 5 

Rozširujúce učivo 9 

 

 

 

 



 

 

Názov predmetu: TECHNIKA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Technika s platnosťou 

od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Človek a technika 5 

Človek a výroba v praxi 8 

Úžitkové a darčekové predmety 9 

Plánovanie a vedenie domácnosti 4 

Príprava jedál a výživa 7 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Človek a technika 2 

Grafická komunikácia v technike 5 

Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania 11 

Elektrická energia, elektrické obvody 5 

Jednoduché stroje a mechanizmy 2 

Ekonomika domácnosti (Ručné práce) 4 

Pestovateľské práce a chovateľstvo  4 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Technika 22 

Ekonomika domácnosti 11 

 

 



 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Elektrické spotrebiče v domácnosti 4 

Technická elektronika 4 

Technická tvorba 9 

Svet práce 5 

Ekonomika domácnosti (Plánovanie a vedenie domácnosti) 7 

Rodinná príprava 4 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín  ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

TECHNIKA 

Bytové inštalácie 
6 

Strojové opracovanie materiálov 5 

Tvorivá činnosť 7 

Svet práce 5 

EKONOMIKA DOMÁCNOSTI 

Plánovanie a vedenie domácnosti 
2 

Domáce práce a údržba domácnosti  2 

Rodinná príprava 3 

Pestovateľské práce a chovateľstvo  3 

 

 

Názov predmetu: GEOGRAFIA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník  schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Geografia s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova 

Ochrana života zdravia 

Finančná gramotnosť 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

 



 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Tvar Zeme, naša planéta vo vesmíre 9 

Objavovanie Zeme 8 

Mapa a glóbus 14 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda 26 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 9 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Premeny Zeme 2 

Afrika 12 

Ázia 18 

Hodnotenie projektov 1 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Základné informácie o Európe   2 

Prírodné a človekom vytvorené osobitosti Európy  12 

Stredná Európa  5 

Západná Európa 4 

Severná Európa  4 

Južná Európa 3 

Východná Európa 3 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Opakovanie vedomostí a zručností zo 7. ročníka   1 

Poloha Slovenska 4 

Príroda Slovenska 7 

História, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo 8 

Regióny Slovenska  a možnosti ich rozvoja 11 

Opakovanie učiva 8. ročníka 2 



 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Austrália a Oceánia 12 

Polárne oblasti 2 

Amerika – Nový svet 19 

 

 

Názov predmetu: HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 8. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Hudobná výchova s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Environmentálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hlasové činnosti 12 

Inštrumentálne činnosti 5 

Aktívne počúvanie hudby 11 

Hudobno- pohybové činnosti 3 

Hudobno- dramatické činnosti 2 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hlasová činnosť 10 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 11 

Hudobno-pohybové činnosti 4 

Hudobno-dramatické činnosti 3 

Inštrumentálne činnosti 3 

Hudobno-vizuálne činnosti 2 

 

 

 



 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hlasová činnosť 10 

Inštrumentálne činnosti 3 

Percepčné činnosti - aktívne počúvanie 11 

Hudobno-pohybové činnosti 5 

Hudobno-dramatické činnosti 4 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Hlasová činnosť 10 

Percepčné činnosti – aktívne počúvanie hudby 10 

Inštrumentálne činnosti 2 

Hudobno- pohybové činnosti 4 

Hudobno- dramatické činnosti 7 

 

Názov predmetu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Výtvarná výchova s 

platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Environmentálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Finančná gramotnosť 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

5.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 3 

Zobrazovanie videného   4 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 4 

Podnety fotografie a filmu 2 

Podnety tradičných remesiel 6 

Podnety dizajnu 4 



 

 

Poznávanie sveta 7 

Elektronické média 3 

 

6.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta  5 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 3 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 3 

Škola v galérii 3 

Podnety architektúry  1 

Podnety fotografie                  2 

Podnety videa a filmu          2 

Elektronické média 2 

Podnety dizajnu  3 

Tradície a podnety remesiel 3 

Synestetické podnety           2 

Podnety poznávania sveta 1 

 

7.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta  3 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia 4 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 2 

Škola v galérii 2 

Podnety architektúry  2 

Podnety fotografie                  2 

Podnety videa a filmu          2 

Elektronické média 4 

Podnety dizajnu  2 

Tradície a podnety remesiel 2 

Synestetické podnety           2 

Podnety poznávania sveta 3 

 

 

 

 



 

 

8.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 3 

Možnosti zobrazovania videného sveta 3 

Podnety moderného a súčas.výtvarného umenia 3 

Výtvarné  činnosti  inšpir. dejinami umenia 2 

Škola v galérii 2 

Podnety architektúry 2 

Podnety fotografie 2 

Podnety videa a filmu 3 

Elektronické médiá 3 

Podnety dizajnu 2 

Tradície a podnety remesiel 3 

Syntetické podnety 2 

Podnety poznávania sveta 3 

 

9.roč: 

Časový rozsah výučby: 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Výtvarné  vyjadrovacie prostriedky 4 

Možnosti zobrazovania videného sveta 4 

Podnety moder. a súčas. výtvarného umenia 5 

Výtvarné činnosti inšpir. dejinami umenia  4 

Škola v galérii 2 

Podnety architektúry 2 

Podnety fotografii 2 

Podnety videa a filmu 2 

Elektronické média 2 

Podnety dizajnu 2 

Syntetické podnety 2 

Podnety poznávania sveta 2 

 

Názov predmetu: TELESNÁ  VÝCHOVA   

Výchovno – vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom schváleným  ako súčasť iŠVP  pre 

druhý stupeň  základnej školy pre 5. až 9. ročník  schváleným MŠ vedy, výskumu a športu dňa 

6.februára 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre vyučovací predmet Telesná a športová 

výchova s platnosťou od 1.septembra 2015.  

Prierezové témy: 

osobnostný a sociálny rozvoj 



 

 

environmentálna výchova 

multikultúrna výchova 

ochrana života a zdravia 

mediálna výchova 

 

chlapci 5.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Testovanie 

 (Úvodné 5h, Záverečné 3h) 
8 

Atletika 

(Behy7h, Hody, vrhy 6h) 
13 

Športové hry 

(Vybíjaná 3h, Basketbal 10h, Hádzaná 4h, Futbal 7h) 
24 

Základy gymnastických športov 

(Prostné cvičenia 5h, Cvičenia na náradí 7h) 
12 

Sezónne pohybové činnosti 

(Korčuľovanie 3h, Hokej 4h) 
7 

Posilňovanie 2 

 

chlapci 6.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Testovanie 
 (Úvodné 1h, Záverečné 3h) 

4 

Atletika 
(Behy 6h, Skoky 3h Hody, vrhy 4h všeobecné 1) 

14 

Športové hry 
(Basketbal 10h, Hádzaná 5h, Futbal 7h) 

22 

Základy gymnastických športov 
(Prostné cvičenia 5h, Cvičenia na náradí 8h) 

13 

Sezónne pohybové činnosti 
(Korčuľovanie 3h, Hokej 4h) 

7 

Posilňovanie 4 

Plávanie 2 

 

chlapci 7.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Testovanie 
 (Úvodné 1h, Záverečné 3h) 

4 

Atletika 
(Behy 5h, Hody, vrhy 5h) 

10 

Športové hry 
(Basketbal 8h, Hádzaná 4h, Volejbal 9h, Futbal 7h) 

28 

Základy gymnastických športov 13 



 

 
(Prostné cvičenia 5h, Cvičenia na náradí 8h) 

Sezónne pohybové činnosti 
(Korčuľovanie 3h, Hokej 1h, Lyžovanie 2h) 

6 

Posilňovanie 5 

 

chlapci 8. roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Testovanie 5 

Atletika 10 

Základy gymnastických športov 12 

Posilňovanie 9 

Športové hry – basketbal 10 

Športové hry – volejbal 9 

Športové hry – futbal 7 

Sezónne športy – ľadový hokej 4 

 

chlapci 9. roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Atletika 10 

Všeobecná gymnastika 5 

Základy gymnastických športov 4 

Športové hry 17 

Sezónne činnosti 5 

Povinný výberový tematický celok 20 

Testovanie 5 

 

dievčatá 5.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Testovanie 6 

Atletika 18 

Športové hry 18 

Základy gymnastických športov 20 

Sezónne pohybové činnosti 4 

 

dievčatá 6.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Zdravie a jeho poruchy 3 



 

 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 26 

Športové činnosti pohybového režimu 35 

 

dievčatá 7.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Atletika 13 

Základy gymnastických športov 10 

Športové hry 15 

Sezónne pohybové činnosti 9 

Pohybové aktivity 19 

 

dievčatá 8.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Zdravie a jeho poruchy 2 

Zdravý životný štýl 2 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 12 

Atletika 11 

Základy gymnastických športov 11 

Športové hry 20 

Sezónne pohybové činnosti 8 

  

dievčatá 9.roč: 

Časový rozsah výučby: 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

tématický celok 
časová dotácia v 

hodinách 

Atletika 10 

Všeobecná gymnastika 5 

Základy gymnastických športov 4 

Športové hry 17 

Sezónne činnosti 5 

Povinný výberový tematický celok 20 

Testovanie 5 

  

 

 

 


