
Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Slovenský jazyk a literatúra    

 

1. Záhlavie 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne ( ŠVP ), spolu 165 hodín ročne 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2. Charakteristika vyučovacieho predmetu 

     Slovenský jazyk na 2. stupni ZŠ zahŕňa jazykovú, slohovú a literárnu zložku. Jazyková a slohová zložka nie je vzájomne oddelená. Jazyková 

časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj 

osobného a kultúrneho  obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií je 

považované za východisko  kvalitnejších výsledkov celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce 

a v súkromnom živote. 

     Vo vyučovaní jazyka je v popredí analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/prejavov adekvátnych  konkrétnej 

komunikačnej situácii. 



     Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny 

vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať 

svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať hodnotiť svoje správanie  a jeho dôsledky. 

     Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. 

Cez pochopenie významu jazyka  pre národnú kultúru bymali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. 

 Postavenie predmetu 

     Jazyk je chápaný ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo sa v jeho vyučovaní premieta do zámerného preferovania rozvoja 

komunikačných kompetencií, rozvíjaných v ostatných  vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby.  

     Primárnym v literárnej výchove je rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho  esteticko-umeleckými prostriedkami  a úsilie 

odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho  prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, 

ktoré v poznávacom procese predstavujú estetické osvojovanie reality. Najdôležitejším prvkom v koncepcii literárnej výchovy je sústredenie 

dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

V predmete Slovenský jazyk a literatúra sú začlenené ja prierezové témy: 

- Multikultúrna výchova 

- Mediálna výchova 

- Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Enviromentálna výchova 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- Dopravná výchova  

- Ochrana života a zdravia 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

3. Ciele vyučovacieho predmetu 

     Stratégiou vyučovania slovenského jazyka a  literatúry vo ôsmom ročníku je plynulé nadväzovanie na stratégie vyučovania predchádzajúcich 

ročníkov: dôraz na schopnosť komunikácie s ohľadom na tému, adresáta, jazykové prostriedky a cieľ, čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, tvorivé písanie a prvky projektového vyučovania. Vo ôsmom ročníku  bude kladený dôraz na tvorbu vlastných príbehov s využitím 

poznatkov o slovných druhoch, vyhľadávanie a spracovanie informácií o knihách, práca s internetom, tvorba výťahu a konspektu. 



Všeobecným cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností, aby žiaci každú 

komunikatívnu situáciu zvládli z hľadiska štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave. 

Špecifické ciele: 

     Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t.j. podľa procesov, ktoré sa nimi rozvíjajú: 

- Počúvanie 

- Komunikácia/hovorenie/ 

- Čítanie 

- Písanie 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie k: 

- Podpore sebadôvery každého žiaka. 

- Osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v socio-

kultúrnom prostredí. 

- Príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, 

pluralizme a kultúrnej otvorenosti. 

- Zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov. 

- Pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa. 

- Vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, 

k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov. 

- Zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku 

v rámci interkultúrnej komunikácie. 

- Nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu 

k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojho emocionálneho a estetického cítenia 

a vnímania. 

- Pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami 

prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka. 

- Viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov. 

 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Cieľové kompetencie – jazyková zložka 



Poznávacie a rečové kompetencie 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú výslovnosť a správne uplatňovať suprasegmentálne javy. 

2. Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy. 

3. Reprodukovať umelecký aj vecný text. 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1. Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky nových javov. 

4. Usporiadať známe javy do  tried a systémov. 

5. Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

6. Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

Analytické a syntetické zručnosti 

1. Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

2. Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

3. Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového  štýlu, slohových postupov a útvarov. 

Tvorivé zručnosti 

1. Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového postupu, jazykového štýlu. 

2. Ústne prezentovať vlastný text. 

3. Napísať krátky príbeh. 

4. Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 

5. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 



Informačné zručnosti 

1. Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 

2. Vyhľadúvať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov a internetu. 

Komunikčné zručnosti 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

2. Vyjadrovať sa  neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

3. Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

Cieľové kompetencie – literárna zložka 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1. Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

2. Recitovať prozaické i básnické diela. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode 

s vlastným chápaním jeho významu. 

3. Čítať  text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. Modulovať hlas podľa zmyslu textu.  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1. Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2. Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

3. Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

4. Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty sa analogickou štruktúrou. 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1. Prerozprávať obsah prečítaného diela. 

2. Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 



3. Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

4. Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

5. Abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej básne. 

6. Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela 

a podložiť svoje stanovisko argumentami. 

Tvorivé zručnosti 

1. Zdramatizovať básnický alebo prozaický text.  

2. Ilustrovať umelecký text. 

3. Napísať kratší prozaický útvar, básnický text, scenár. 

4. Inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 

1. Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

2. Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky a v elektronickej podobe. 

3. Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu. 

4. Budovať si vlastnú knižnicu. 

Štruktúra kompetencií /edukačné ciele/ predmetu slovenský jazyk a literatúra  
Poznávacia (kognitívna) 

kompetencia 

Komunikačná kompetencia Interpersonálna (sociálna) 

kompetencia 

Intrapersonálna 

(osobnostná) kompetencia 

Spôsobilosť používať kognitívne 

operácie. 

Spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať 

informácie. 

Spôsobilosť akceptovať skupinové 

hodnoty a rozhodnutia. 

Schopnosť vytvárať 

a reflektovať vlastnú 

identitu. 

Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine. Zručnosť vyhľadávať a odosielať 

informácie. 

Schopnosť kooperovať v skupine. Schopnosť vytvárať si 

vlastný hodnotový systém. 



Spôsobilosť kritického myslenia. Spôsobilosť formulovať svoj názor a 

argumentovať. 

Schopnosť tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov a skupín. 

Schopnosť sebaregulácie a 

ochrany vlastného života. 

Spôsobilosť formulovať a riešiť 

problémy. 

Spôsobilosť verbálne a neverbálne 

vyjadriť vôľu a city 

Schopnosť empatie.  

Schopnosť tvorivého myslenia a 

spôsobilosť uplatniť jeho výsledky. 

   

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Zvuková rovina jazyka a pravopis motivačné 

fixačné, dialóg 

d 

Odpisovanie z tabule, práca 

s učebnicou, doplńovačky 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Významová/lexikálna rovina motivačné 

fixačné, problémové, situačné 

práca s učebnicou, 

precvičovanie, práca s textom 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Tvarová/morfologická rovina motivačné, fixačné, 

expozičné,  

fixačné, diagnostické, 

klasifikačné 

riadený rozhovor, práca 

s textom., samostatná práca 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Syntaktická/skladobná rovina dialogické, monologické, 

problémové 

Práca s učebnicou, jazykové 

hry, precvičovanie, opis 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Jazykoveda a národný jazyk dialogické, situačné, 

beseda 

Práca so slovníkom, práca 

s textom, skupinová práca 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Sloh motivačné, monologické, 

fixačné, samostatná práca 

Práca s učebnicou, 

demonštrácia, 

opis,rozprávanie 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Všeobecné pojmy monologické, dialogické, 

situačné. beseda, tvorivé 

činnosti 

Rozhovor,  práca s učebnicou, 

práca s encyklopédiou 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Literárne druhy a žánre motivačné, porovnávacie, 

tvorivé metódy 

Práca s textom, zvukové 

nahrávky, simulovanie, 

dramatizácia 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Štruktúra diela expozičné, fixačné metódy Práca s knihou, rolové  úlohy, 

prednes textu, ilustrácia 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu Štylizácia textu 

Metrika 

expozičné, fixačné metódy, 

metódy mimovoľného učenia 

Zvukové nahrávky, práca 

s textom 

Vyuč. hod. motivačného, 

expozičného, aplikačného 

a fixačného typu 



6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Zvuková rovina jazyka 

a pravopis 

Učebnica slovenského jazyka 

PSP 

Meotar Obrazy  tvorenia 

hlások 

Internet, školská 

knižnica 

Významová/lexikálna rovina Učebnica slovenského jazyka 

KSSJ, MSS 

Meotar Kniha prísloví 

a porekadiel 

Internet, školská 

knižnica 

Tvarová/morfologická rovina  Učebnica slovenského jazyka 

PSP 

Meotar Mapa slovných 

druhov 

Internet, školská 

knižnica 

Syntaktická/skladobná rovina Učebnica slovenského jazyka Meotar Mapa viet Internet, školská 

knižnica 

Jazykoveda a národný jazyk Učebnica  slovenského jazyka 

KSSJ, MFS 

Meotar SSJ Internet, školská 

knižnica 

Sloh Učebnica slovenského jazyka, 

literárne texty 

Meotar Noviny a časopisy Internet, školská 

knižnica 

Všeobecné pojmy z literatúry Učebnica literatúry 

Encyklopédie 

Film 

 

Mimočítanková 

literatúra 

Atlas slovenských 

spisovateľov 

Internet, školská 

knižnica 

Literárne druhy a žánre Učebnica  literatúry 

Literárne texty 

Magnetofón/gramorá

dio 

Portréty spisovateľov 

Audionahrávky 

Internet, školská 

knižnica, časopisy 

pre deti a mládež 

Štruktúra diela Učebnica literatúry 

Literárne texty 

Magnetofón/gramorá

dio 

Portréty spisovateľov 

Mimočítanková 

literatúra 

Internet, školská 

knižnica, časopisy 

pre deti a mládež 

Štylizácia textu Učebnica literatúry 

Literárne texty 

Magnetofón/gramorá

dio 

Literárne texty Internet, školská 

knižnica 

Metrika Učebnica literatúry 

 Literárne texty 

Magnetofón/gramorá

dio 

Literárne texty Internet, školská 

knižnica 



               

7. Hodnotenie a klasifikácia 

      

Úlohou jazykového vyučovania je naučiť žiakov aktívne ovládať hovorenú i písomnú formu jazykového prejavu. Úlohou učiteľa je, aby 

umožnil čo najväčšiemu počtu žiakov získavať správne gramatické vedomosti, zručnosti a vhodnými cvičeniami zaisťoval plynulý prechod 

zručností na návyky. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené a klasifikované tri zložky predmetu: jazyková komunikácia, komunikácia 

a sloh, čítanie a literatúra. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete slovenský jazyk a literatúra sú výsledky, ktoré žiak dosiahol v súlade 

s požiadavkami učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov  v jednotlivých zložkách predmetu: jazyková komunikácia, komunikácia 

a sloh, čítanie a literatúra. Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti a návyky 

v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah slovnej zásoby, gramatická správnosť, štylistická 

pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti. V písomnom aj ústnom prejave má žiak preukázať komplexnosť ovládania jazyka, mieru tvorivosti 

a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vychádzajúcej z učebných osnov, obsahových a výkonových štandardov. 

Pri hodnotení a klasifikácii učiteľ postupuje podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy. 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu získava učiteľ rôznymi metódami, formami a prostriedkami:  

- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok ( ústnym skúšaním jednotlivca, frontálnym skúšaním, skúšaním žiakov  v rámci skupinovej práce, formou 

didaktických testov po prebratí tematického celku, písomných cvičení), 

-  kontrolnými  písomnými prácami, ktoré sú predpísané osnovami, 



-  analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, 

-  sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka. 

V predmete slovenský jazyk a literatúra učiteľ hodnotí: 

1. kontrolné diktáty (váha známky 3x) 

2. školské slohové písomné práce (váha známky 3x) 

3. vstupné a výstupné testy (váha známky 2x) 

4. testy po prebratí tematického celku (váha známky 2x) 

5. čiastkové testy (váha známky 1x) 

6. ústne odpovede (váha známky 1x) 

7. prednes básne (váha známky 1x) 

8. doplnkové čítanie (váha známky 1x) 

9. zapojenosť do súťaží (váha známky 1x) 

10. projektové aktivity (váha známky 1x) 

11. príspevky do školského časopisu (váha známky 1x) 

12. domáca príprava (váha známky 0.5x) 

13. aktivita na vyučovaní (váha známky 0.5x) 

 

Kontrolný diktát  

 Slúži na kontrolu, na overovanie pravopisných zručností žiakov. Používa sa až vtedy, keď sa už preberie istá pravopisná téma a keď sa už 

predtým urobí potrebné množstvo nácvičných diktátov a iných pravopisných cvičení. Obsah kontrolného diktátu má pozostávať z prebraného, 

vysvetleného a precvičeného učiva.  



Počet a rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch 

5. ročník 4 kontrolné diktáty 50 – 60 plnovýznamových slov 

6. ročník 4 kontrolné diktáty 60 –70 plnovýznamových slov 

7. ročník 4 kontrolné diktáty 71 – 80 plnovýznamových slov 

8. ročník 4 kontrolné diktáty 81 – 90 plnovýznamových slov 

9. ročník 4 kontrolné diktáty 91 – 100 plnovýznamových slov 

 

Hodnotiaca stupnica  - kontrolné diktáty 

5. – 9. ročník: 

Stupeň 1 2 3 4 5 

Počet chýb 0 - 1 2 - 3 4 - 7 8 - 10 11 a viac 

 

Poznámka:  

- rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu, napr.: Ríchlychlapec mal ríchly krok. = 1 chyba 

- ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz 

- každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne vtexte  

- všetky chyby majú rovnakú hodnotu 

- javy, ktoré sa žiaci nenaučili, sa nezarátavajú do chýb 

 

Školská slohová písomná práca  

Na hodinách slohovej výchovy žiaci preukazujú vedomosti získané na hodinách jazykového vyučovania, literárnej výchovy a iných 

predmetoch, ktoré kumulujú do svojich jazykových prejavov. Práve tu sa majú možnosť prejaviť mnohé individuálne zvláštnosti žiakov. Na II. 



stupni jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka (v osnovách sú 

formálne vyčlenené kvôli prehľadnosti).  

 

Počet školských slohových písomných prác v jednotlivých ročníkoch 

5. ročník 1 školská slohová písomná práca 

6. ročník 2 školské slohové písomné práce 

7. ročník 2 školské slohové písomné práce 

8. ročník 2 školské slohové písomné práce 

9. ročník 2 školské slohové písomné práce 

 

 

Hodnotenie slohových písomných prác 

Slohové práce sú hodnotené podľa týchto kritérií: 

1. Vonkajšia forma = 4 body max. 

- čitateľnosť - zreteľné odlíšenie veľkých a malých písmen, diakritické znamienka 

- zreteľné grafické členenie odsekov 1,5 až 2 cm na začiatku riadka 

- prepísanie práce zkonceptu do čistopisu za daný časový limit 

- čistota textu bez škrtania, používať okrúhle zátvorky a preškrtnutie vodorovne 

- dodržiavanie okrajov vnútorných I vonkajších, potreba rozdeľovania slov 

- dodržiavanie predpísaného rozsahu, menej iviac je nie maximálny počet bodov 

2. Vnútorná forma = 20 bodov max. 

OBSAH /max 4 body/ 



- dodržanie témy - použitie kľúčových slov z názvu 

- myšlienkové vyústenie – zakončenie práce, záver /rozprávanie = pointa; výklad = vysvetlenie problému; úvaha = primeranosť 

vyjadrovania sa žiakov/ 

KOMPOZÍCIA /max 4 body/ 

- uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu 

- vnútorná stavba, členenie textu do myšlienkových celkov, ich vyváženosť 

- nadväznosť a logickosť textu 

JAZYK /max. 4 body/ 

- správne použitie slovných druhov typických pre daný žáner 

- morfologická správnosť jazykových prostriedkov – väzba slovies, pádové koncovky 

- syntaktická správnosť jazykových prostriedkov – postavenie prívlastkov, slovosled 

- rôznorodosť, variabilnosť – neopakovanie slov, šírka slovnej zásoby 

PRAVOPIS /max. 4 body/ 

4 body     0 – 4 chyby 

3 body     5 – 8 chýb 

2 body     9 – 12 chýb 

1 bod      13 –16 chýb 

0 bodov  17 a viac chýb/poznámka: o rovnakej chybe a interpunkcii a neznámych javoch a rovnosti chýb platí to isté čo pri diktátoch/ 

ŠTÝL /max. 4 body/ 

- správna štylizácia viet – zrozumiteľnosť textu ako celku 

- tvorivosť – tvorivá lexika 

- pútavosť – podanie zaujímavou, pútavou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť 



3. Celkový dojem = 4 body max. 

- celkové vyznenie práce po jej prvom prečítaní 

- práca by nemala obsahovať nelogické názory, protispoločenské názory, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce 

poškodzovanie ľudského zdravia a iné 

Hodnotiaca stupnica pre písomné slohové práce 

- 28 – 26 bodov     1 

- 25 – 21 bodov     2 

- 20 – 14 bodov     3 

- 13 – 9 bodov       4 

- 8 a menej            5 

Testy 

Patria k formám písomnej kontroly získaných vedomostí a zručností. Môžeme ich rozdeliť na: 

1. vstupné a výstupné testy - preverujeme nimi vedomosti a zručnosti získané počas určitého časového úseku, obsahuje učivo 

z viacerých tematických celkov. Zaraďujeme sem aj polročné testy. 

2. testy po prebratí tematického celku overujeme nimi pochopenie väčšej časti alebo celého tematického celku (napr. tematický celok: 

Podstatné mená, ...) 

3. čiastkové – zisťuje nimi pochopenie určitej časti preberaného celku (napr. skloňovanie mužských podstatných mien) 



Čas venovaný testu určí vyučujúci podľa jej rozsahu, najviac však 40 minút (5 minút treba venovať vysvetleniu postupu). Metódy a formy 

si učiteľ volí individuálne, úlohy musia byť formulované jasne a konkrétne. Nesmú obsahovať tzv. chytáky. 

Oprava a hodnotenie vyplývajú z formy konkrétnej práce. Najčastejšie používaný je bodový systém (1 správna odpoveď = 1 bod). Žiak 

má byť oboznámený s počtom bodov pri jednotlivých úlohách. 

 

Hodnotiaca stupnica testov:        

100 – 90%    1 

89 – 75%      2 

74 – 50%      3 

49 – 30%      4 

29 – 0%        5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 5 hodín týždenne, 165 hodín za rok 

JAZYKOVÁ  KOMUNIKÁCIA A  KOMUNIKÁCIA  A SLOH 
 

Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

I. 

Opakovanie  

učiva zo 7. 

ročníka   

Zapamätať si potrebné fakty 

a definície a vedieť 

demonštrovať ich znalosť. 

 

Vysvetliť podstatu 

osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi. 

 

 Prozodické vlastnosti reči - 

Zvuková stránka  jazyka a 

pravopis 

 Pravopis vlastných 

podstatných mien a pravopis 

i/y v koreni slov 

 

 Znaky informačného 

slohového postupu 

 

  Členenie slov. zásoby podľa  

dobového výskytu, citového 

zafarbenia a podľa pôvodu 

 

 

 Tvorenie podstatných mien, 

prídavných mien a slovies 

odvodzovaním 

 

 

  

 Dynamický opis- opis 

pracovnej činnosti 

Uplatňuje prozodické 

vlastnosti reči pri čítaní 

textov. 

 Vie vyhľadať pravop. 

a štylistické chyby v texte 

a vysvetliť ich. 

- Pravopisné a gramatické 

cvičenia 

Vie vytvoriť správu a 

oznámenie, pozná hl. znaky 

informačného slohového 

postupu. 

 Vie charakterizovať členenie 

slov. zásoby podľa dobového 

výskytu, vyhľadať a rozlíšiť 

neutrálne a citovo zafarbené 

slová, domáce a cudzie slová  

v texte 

 Vie identifikovať slovotv. 

základ, predponu a príponu a 

určiť ich funkciu pri zmene 

lexikálneho významu.  

Dokáže  v texte priradiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 

 

 

 

 

Finanč.gramotn.: 

Finančná 

zodpovednosť 

a prijímanie 

rozhodnutí, č.2 

- diskusia 

Ochrana člov.a 

zdravia: 

Zdravý jedálny 

lístok 

- jedálny lístok 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

Ohybné slovné druhy 

 - rod pomnožných 

podstatných mien, 

skloňovanie 

- akostné a vzťahové 

prídavné mená, stupňovanie 

- skloňovanie a pravopis 

čísloviek 

 

 

Delenie zámen 

Tvary slovies, slovesný vid 

 

 

 

Neohybné slovné  druhy 

- druhy prísloviek 

- vokalizácia, spodobovanie 

- spájanie viet spojkami 

 

 Hlavné znaky opisného 

slohového postupu 

 Skladba 

- vetný základ 

- jednočlenná a dvojčlenná 

veta 

- vetné členy 

 

základové slovo k 

odvodenému slovu a naopak. 

 Vie porovnať a odlíšiť 

statický a dynamický opis, 

dynamický opis 

a rozprávanie. 

- Písomná slohová práca 

Vie vysvetliť a identifikovať 

pomnožné podst. mená, určiť 

ich rod a vysvetliť ich 

funkciu v texte. 

Vie vysvetliť a identifikovať 

akostné a vzťahové príd. 

mená, číslovky, vie určiť ich 

gramatické kategórie.  

 - Pracovný list 

Dokáže vyhľadať zámená 

 v texte a rozlíšiť osobné  

od privlastňovacích zámen. 

 Vie vysvetliť a identifikovať 

tvar a spôsob slovies, chápe 

ich funkciu. 

Vie identifikovať príslovky, 

predložky a spojky v texte a 

vysvetliť ich funkciu. Pozná 

správne používanie 

interpunkcie pred spojkami. 

 Pozná znaky opisu  

charakteristiky a vie ich 

vytvoriť . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektu 

a prez.zručnosti 

Ľ.Štúr 

-charakteristika 

 

 

Doprav.vých.: 

Bicyklový výlet 

-korenšpod. lístok 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 Vypisovanie praktických 

písomností 

 

 

 

 Opakovanie pravopisu zo 7. 

ročníka  

 Oprava  kontrolného diktátu 

 Súhrnné  opakovanie 

Vie tvoriť a určovať 

jednotlivé druhy viet. Vie vo 

vetách správne používať 

základné vetné členy, určiť 

ich a zdôvodniť ich 

gramatickú funkciu. 

Vie napísať stručný list, 

vypísať obálku s adresou 

a príslušné tlačivo k balíku. 

- Písomná slohová práca 

- Kontrolný diktát  č.1 

 Vie identifikovať jednotlivé 

chyby a opraviť ich. 

 Zopakovať a upevniť učivo 

 zo 7. ročníka 

- Vstupná písomná previerka 

Finanč.gramotn.: 

Úver a dlh, č.2 

- diskusia 

 

II. Náuka 

   o slove  

Používať jazykové príručky 

a slovníky. 

Pri písomnom prejave 

aplikovať pravopisnú normu. 

 

 

 

 

Vyhľadávať, spracúvať 

a používať informácie 

z rôznych literárnych 

prameňov. 

 

 

 Vecný a gramatický  

význam slova 

Plnovýznamovosť, ohybnosť 

 Členenie slovnej  zásoby 

podľa pôvodu 

- zdomácnené slová 

- internacionalizmy 

- cudzie slová  

Slová podľa dobového 

výskytu 

Poznámky, konspekt 

- tvorba, porovnávanie, 

význam 

  Výslovnosť a pravopis slov  

 Pozná členenie slov podľa 

významu, vie určiť slová 

z hľadiska vecného a gramat. 

významu. 

 Vie vyhľadať a rozlíšiť  

domáce a cudzie slová  v 

texte. 

  Vie vysvetliť ich štylistickú 

funkciu a význam. 

  Vie vysvetliť pojmy, 

porovnať ich, vytvoriť daný 

slohový útvar. 

- Slohová práca-  konspekt 

 Vie správne vyslovovať 

 

 

 

 

24 h 

 

 

 

 

 

Envirom.vých.: 

Ulitníky 

- konspekt 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uskutočniť jazykovú analýzu 

textu a vytvárať jazykový 

systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cudzieho pôvodu 

- výslovnosť slabík de/di, 

te/ti, ne/ni, le/li v cudzích 

slovách 

- pravopis slov cudzieho 

pôvodu 

 

 

 Výťah 

- základné znaky útvaru 

- osnova 

 

 

 Predpony a prípony   

v slovách cudzieho  pôvodu, 

pravopis 

 

 

 Slohový útvar- referát 

- mapa mysle 

 Priame a nepriame  

pomenovania 

- charakteristika a ich 

podstata 

- metafora, metonýmia, 

personifikácia 

 Príhovor 

- vytvoriť a predniesť 

príhovor 

 

domáce a zdomácnené cudzie 

slová so slabikami de, te, 

ne,le, di, ti, ni, li. Pozná 

pravopis slov cudzieho 

pôvodu, vie ich vyhľadať 

v slovníku . 

- Pravopisné cvičenia 

 Vie vytvoriť  výťah, ktorý 

spĺňa požiadavky 

konkrétneho slohového 

útvaru  s dodržaním časovej a 

logickej postupnosti. 

- Písomná slohová práca - 

výťah 

 Pozná význam a pravopis 

cudzích predpôn a prípon, vie 

vyhľadať slová v SCS alebo 

KSSJ. 

- Samostatná práca 

Vie podľa osnovy vytvoriť na 

danú tému referát s použitím 

mapy mysle 

- Písomná slohová práca – 

referát 

 Vie vyhľadať, rozlíšiť a určiť 

význam  nepriamych 

pomenovaní  a vysvetliť ich 

funkciu v umeleckom texte. 

 Vie vytvoriť príhovor, 

skontrolovať svoj text, 

 

 

 

 

 

Ochrana človeka 

a zdravia : 

Hranolky 

- výťah 

Osobnostný 

a soc. rozvoj: 

Vlastnosti pre 

povolania 

- rozhovor 

 

 

 

 

 

 

Doprav vých.: 

 Vývoj dopravy, 

doprav. značky 

-práca s textom 

 

Ochrana člov. 

a zdravia: 

Pitný režim 

- diktát 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť vlastný text na 

základe dodržiavania 

stanoveného žánru, 

slohového  postupu, 

jazykového štylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V písomnom prejave 

využívať skratky, značky, 

skratkové slová a iniciálové 

skratky. 

 

 

 

  Jednoslovné a viacslovné  

 pomenovania, podstata 

 

Slávnostný prejav 

- podstata a prednes prejavu 

s mimojazyk. prostriedkami 

- príležitostný slávnostný 

prejav 

  

 

Tvorba konceptu 1. 

kontrolnej slohovej práce-  

    Slávnostný príhovor  

 

Oprava kontrolnej  slohovej 

práce 

   

 Tvorenie slov 

odvodzovaním a  

 skladaním 

- bezpríponové 

odvodzovanie podstatných 

mien 

- skratky, iniciálové skratky, 

skratkové slová, značky 

 Prihláška 

- formulár prihlášky podľa 

osnovy 

 

 

identifikovať chyby, 

opraviť, vie nahlas a plynulo 

prečítať, prijať hodnotenie 

druhých .  

- Písomná slohová práca – 

príhovor 

 Vie vysvetliť pojmy, 

vyhľadať ich v texte, uviesť 

príklady. 

 Vie nahlas a plynulo prečítať 

svoj text, vie prijať 

hodnotenie druhých , opraviť 

jednotlivé chyby a formálnu 

úpravu textu. Dokáže 

zhodnotiť texty vytvorené 

niekým iným a svoje 

hodnotenie vie zdôvodniť. 

Vie napísať čistopis  

s opravenými chybami . 

  - 1.kontrolná  slohová práca  

Revidovať a editovať koncept 

textu s cieľom zlepšiť štýl a 

opraviť gramatické chyby, 

pravopis a interpunkciu. 

 Vie charakterizovať spôsoby 

obohacovania slovnej zásoby 

(tvorenie slov, preberanie 

slov) a vie tieto postupy 

identifikovať 

 v texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envirom. vých.: 

Ríša zvierat 

- diktát 

Region.vých.a 

trad.ľud. kultúra: 

Skalka pri 

Kremnici 

- práca s textom 

 

 

Mediálna vých.: 

 Životopis 

spisovateľov 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

 

Pri písomnom prejave 

aplikovať pravopisnú normu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úradný / štrukturovaný  

 životopis 

 - podstata a stavba úradného 

životopisu 

Tvorba konceptu 2. 

kontrolnej slohovej práce-  

 Úradný / štrukturovaný  

životopis 

 

 

Oprava kontrolnej   slohovej 

práce 

 

 

 Opakovanie učiva  z náuky 

o slove 

- Gramatické cvičenia 

 Vie zostaviť formulár 

prihlášky a pritom dodržať 

body osnovy. 

- Písomná slohová práca – 

prihláška 

 Pozná hl. znaky úradného 

životopisu, kompozíciu. Vie 

vytvoriť koncept životopisu 

podľa bodov osnovy, 

skontrolovať text, prijať 

hodnotenie , opraviť chyby 

a formálnu úpravu textu, vie 

zhodnotiť texty vytvorené 

niekým iným. 

- 2.kontrolná  slohová práca  

 Revidovať a editovať 

koncept textu s cieľom 

zlepšiť štýl a opraviť 

gramatické chyby, pravopis 

a interpunkciu. 

- Písomná previerka 

- práca  

s médiami 

 

III. 

Tvaroslovie 

 

 

Pochopiť význam 

lexikálnych jednotiek. 

 

 

 

 

 

 Podstatné mená 

- skloňovanie podstatných 

mien cudzieho pôvodu, - 

mužský rod 

 

-neživotné podstatné mená 

mužského rodu zakončené 

 na –r,-l 

 Vie identifikovať 

a skloňovať  

v texte  cudzie podstatné 

mená, vysvetliť ich význam a 

overiť si ho v jazykovedných 

príručkách.   

 Vie identifikovať v texte 

neživotné podsta. mená muž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikult.vých.: 

Cudzie neohybné 

slová 

- diskusia 

 

Ochrana člov. 

a zdravia: 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

Rešpektovať jazykové 

pravidlá. 

 

 

 

 

 

 

 

Odlíšiť medzi sebou 

umelecký a  

vecný text. 

 

 

 

 

 

Adekvátne komunikovať 

s prihliadnutím na 

komunikačnú situáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

- Podstatné mená mužského 

rodu neživotné zakončené  

na –r , -l 

Oprava  kontrolného diktátu 

- skloňovanie podstatných 

mien cudzieho pôvodu,  

ženský rod 

- skloňovanie podstatných 

mien cudzieho pôvodu, 

stredný rod 

 

 Cudzie nesklonné podstatné 

mená 

 Oprava  kontrolného diktátu 

 

  Beletrizovaný  životopis 

- rozdiel medzi úradným 

a beletrizovaným  

životopisom 

- osnova, koncept 

- tvorba čistopisu 

- prezentácia 

  

 Debata 

- Pravidlá úspešnej 

komunikácie 

 

 

 

rodu zakončené na -r, -l, 

použiť ich v správnom tvare a 

vysvetliť ich pravopis. 

- Kontrolný diktát  č.2 

 Vie identifikovať jednotlivé 

chyby a opraviť ich. 

  Vie identifikovať 

a skloňovať v texte  cudzie 

podstatné mená, vysvetliť ich 

význam a overiť si ho v 

jazykovedných príručkách.   

 - Kontrolný diktát  č.3 

Vie identifikovať jednotlivé 

chyby a opraviť ich. 

  Dokáže napísať beletriz. 

životopis pomocou mapy 

mysle s použitím obrazných 

pomenovaní. Vie vytvoriť 

osnovu, koncept pre 

pripravovaný text, vie nahlas 

a plynulo prečítať svoj text, 

prijať hodnotenie druhých, 

opraviť jednotlivé chyby a 

formálnu úpravu textu. 

- Písomná slohová práca – 

beletrizovaný životopis 

 Vie samostatne a  pohotovo 

sformulovať základné 

myšlienky na zvolenú tému a 

vysloviť ich výstižne, 

 

 

 

 

 

40 h 

U lekára 

- situačná hra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikult.vých.: 

Môj hrdina 

- beletrizovaný 

Životopis 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana člov. 

a zdravia: 

 Náplň prestávok 

- debata 

 

 

Envirom. vých.: 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verejne prezentovať 

a obhájiť si vlastný názor. 

 

 

 

 

 

 

  Číslovky 

- základné ,radové, násobné 

- skloňovanie 

- pravopis ohýbacích prípon 

 Diskusia, diskusný 

príspevok 

 

 

 

Tvorba projektu 

- Obec/ mesto, v ktorej/ 

ktorom chcem  žiť 

- prezentácia projektu 

- diskusia 

 

 Slovesá 

- plnovýznamovosť,  

ohybnosť 

gramatické kategórie 

- neurčitok, prechodník, 

činné a trpné príčastie, 

slovesné podstatné meno 

- dokonavý, nedokonavý vid 

 Polemika 

- vhodne vyjadrený nesúhlas 

- výkladový slohový postup 

 

  Častice 

- neplnovýznamové, 

neohybné slová 

zrozumiteľne a plynulo. 

 - Prezentácia- ústna 

 Vie vysvetliť a identifikovať 

určité a neurčité číslovky, vie 

určiť ich gramatické 

kategórie. 

- Pravopisné a gramat. 

cvičenia 

  Vie samostatne sformulovať 

súvislý  logicky usporiadaný 

text na danú tému.  

- Prezentácia- ústna 

 Vie vytvoriť projekt, zaujať 

stanovisko k problému, 

navrhnúť riešenie, pripraviť si 

príspevok do diskusie. 

- Projektová práca, práca 

v skupinách, prezentácia 

 Vie vysvetliť a identifikovať 

gramatické kategórie, pozná 

rozdiel medzi určitými 

a neurčitými tvarmi, vie 

vysvetliť a identifikovať 

dokonavý a nedokonavý vid 

slovies a vie vysvetliť jeho 

funkciu v texte. 

- Písomná previerka 

 Vie pripraviť polemiku 

podľa bodov osnovy, dokáže 

zhodnotiť jej úroveň, vyjadriť 

Separovaný zber 

v škole 

- diskusný 

príspevok 

Region.vých.a 

trad.ľud. kultúra: 

 B.Štiavnica 

- diskusia 

Tvorba projektu  

a prez. zručnosti 

 Obec/ mesto 

- diskusia 

 

Multikult.vých.: 

Piktogramy 

- kresba 

 

 

 

Mediálna vých.: 

 Zmeny 

v spoločnosti 

o ktorých 

informujú médiá 

- debata 

 

 

 

 

Osobn.a soc. 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

Vie vytvoriť vlastný text 

a dokáže pri jeho tvorbe 

aplikovať jazykovedné 

vedomosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadriť myšlienky 

a informácie s rôznym 

cieľom. 

- rozdiely medzi spojkami, 

príslovkami a časticami 

  Rozprávanie  v 3. osobe 

- porovnať rozprávanie „ja“ 

forma a „on“ forma 

- premena „ja“ formy  na 

„on“ formu 

 

 

Rozprávanie   v 3. osobe 

- osnova, koncept 

- tvorba čistopisu 

- prezentácia 

 

 

  

Prídavné mená 

- Akostné , vzťahové , 

zvieracie, privlastňovacie 

- gramatické kategórie 

- pravopis 

 Zámená 

- ohybný slovný druh 

- skloňovanie 

- gramatické kategórie 

- delenie zámen 

- opytovacie, ukazovacie 

 Umelecký opis 

- podstata umeleckého opisu,    

   charakteristika 

aj brániť svoj názor. 

Vie identifikovať častice 

v texte, vysvetliť ich funkciu, 

pozná použitie interpunkcie 

v pravopise. Vie odlíšiť 

častice od prísloviek a spojok. 

 Vie identifikovať všetky 

časti vnútro. kompozície 

umel. textu (úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, 

rozuzlenie).Vie 

charakterizovať postavy, 

opísať prostredie. 

 

 Vie vytvoriť osnovu, koncept 

rozprávania v 3.osobe , 

dokáže pri tvorbe aplikovať 

vedomosti o vnútornej 

kompozícii v súlade 

s rozpráv. sloh. postupom.  

- Písomná slohová práca –     

      Rozprávanie   v 3. osobe 

 Vie vysvetliť a identifikovať 

akostné, vzťahové, zvieracie 

a privlastňovacie prídavné 

mená, určiť vzory páví, 

matkin, otcov  a vysvetliť ich 

funkciu v texte. 

  Vie identifikovať v texte 

zámená , určiť ich základný 

rozvoj: 

Môj najkrajší 

darček 

- rozprávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envirom. vých.: 

 Krásy 

Slovenského 

krasu 

- práca s textom 

 

Tvorba projektu  

a prez. zručnosti 

Ponuka pre 

turistov 

- skupin.práca 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tvorba umeleckého opisu 

  Príslovky 

- druhy prísloviek, 

stupňovanie 

  Predložky 

- vokalizácia, spodobovanie 

 Spojky, citoslovcia 

Opakovanie  tvaroslovia 

 Slohové postupy  a slohové 

útvary 

- hlavné znaky, jazykové   

  Prostriedky 

 

 Projekt-  

- Výber sloh. útvaru-  

 pozvánka, životopisný 

medailón, výťah, konspekt, 

reklama, rozprávanie 

 

tvar a gramatické kategórie a 

vysvetliť ich funkciu v texte.  

-  Pravopisné a gramat. 

cvičenia 

 Vie vytvoriť krátky 

umelecký opis s využitím 

básnických prostriedkov. 

- Slohová práca- umelecký 

opis 

Vie identifikovať v texte 

neohybné slovné druhy 

a vysvetliť ich funkciu. 

 Vie vysvetliť pojem 

vokalizácia predložiek a určiť 

ju v texte. 

- Písomná previerka 

 Vie na základe analýzy 

textov identifikovať, 

systematizovať a 

zovšeobecniť poznatky o 

slohových 

útvaroch/žánroch, sloh.  

postupoch. 

 Vie vytvoriť texty, ktoré 

budú spĺňať požiadavky 

konkrétneho sloh. 

útvaru/žánru s dodržaním 

časovej a logickej 

postupnosti. 

- Projektová práca, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna vých. 

 Neúplný 

životopis 

- práca s 

internetom 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

prezentácia 

IV. Skladba 

 

 

Štylizovať jednoduché vety, 

rozvité vety i súvetia v texte. 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikovať jazykovedné 

vedomosti v texte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jednoduchá veta 

- rozvitá, s viacnásobným 

vetným   

  členom 

Vety podľa členitosti 

- jednočlenné, dvojčlenné 

 

 

Základné  vetné  členy 

- Podmet, prísudok, vetný 

základ 

Predmet - vyjadrenie 

predmetu 

- jednoduchý, rozvitý, 

viacnásobný 

Príslovkové určenie 

- miesta, času, spôsobu, 

príčiny 

Prívlastok - zhodný, 

nezhodný 

 -jednoduchý, rozvitý, 

postupne rozvíjajúci, 

viacnásobný 

 Prístavok 

- jednoduchý, rozvitý, 

viacnásobný 

Opakovanie-   jednoduchá 

veta 

 Jednoduché súvetie 

 Vie odlíšiť holú vetu od 

rozvitej  a chápe ich využitie 

v umeleckom i vecnom texte. 

Vie tvoriť jednočl.a  

dvojčlenné vety s rôznou 

modalitou, pričom dodržiava 

správny slovosled a správne 

 používa interpunkčné 

znamienka. 

 Vie v jednoduchých holých a  

rozvitých vetách správne 

používať základné/hlavné a 

vedľajšie vetné členy, určiť 

ich a zdôvodniť ich 

významovú a gramatickú 

funkciu. 

 Chápe využitie jednočlennej 

a dvojčlennej vety  v 

umeleckom i vecnom texte. 

 Písomná previerka 

 Dokáže v texte identifikovať 

jednoduché súvetia a chápe 

ich využitie v umeleckom i 

vecnom texte. 

 Vie tvoriť jednoduché 

súvetia s rôznou  modalitou, 

pričom dodržiava správny  

slovosled a správne používa 

interpunkčné znamienka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobn.a soc. 

rozvoj: 

 Predstavy 

o budúcom 

partnerovi 

- diskusia 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

- interpunkcia 

Priraďovacie súvetia 

- spojky 

- identifikácia, tvorba súvetia 

Podraďovacie súvetia 

- spojky 

- identifikácia, tvorba súvetia 

 

 Jednoduché súvetie 

Oprava  kontrolného diktátu 

Projekt- 

 Životopisy slávnych /  

Krásy nášho kraja 

- prezentácia projektu 

- diskusia  k projektu 

- argument, protiargument  

- Kontrolný diktát  č.4 

Vie identifikovať jednotlivé 

chyby a opraviť ich. 

 Vie vytvoriť a prezentovať 

projekt, poskytnúť údaje o 

projekte a správu o riešení 

projektu. Vie použiť správne 

výrazové prostriedky  na 

vyjadrenie vlastného názoru, 

vie presvedčivo 

argumentovať, kriticky 

hodnotiť a vysloviť 

argumenty na svoju 

obhajobu. 

- Projektová práca, 

prezentácia 

 

 

 

 

Tvorba projektu 

a prez. zručnosti 

 Životopisy 

slávnych /  

Krásy nášho 

kraja 

 

V. 

Opakovanie   

     učiva    

     

z 8.ročníka 

 

 

Vysvetliť podstatu 

osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi. 

     Opakovanie  učiva  

z 8.ročníka 

 Záverečné  hodnotenie 

komunikačných jazykových 

kompetencií 

 Zopakovať a upevniť učivo 

z náuky o slove, tvaroslovia, 

skladby. 

Žiak dokáže vytvoriť 

sebahodnotenie. 

 

 

 

4 h 

 

 

 

 

 

 

 



LITERATÚRA 
Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

I. 

Opakovanie   

   učiva 

   zo 7. 

ročníka 

 

 

Vysvetliť podstatu 

osvojených javov. 

 

 

 

 

 

 

 

 Oboznámenie s učebnou 

látkou  7. ročníka 

 Lyrika, epika, populárna 

pieseň 

 Dobrodružná literatúra, 

western, robinsonáda, 

detektívka , 

príbehy zo života detí 

 

 

  

 Žiak ovláda základné pojmy zo 

7. ročníka  - vonkajšia 

kompozícia básní, striedavý 

a obkročný rým, dobrodružná 

liter. ,formy rozprávača, 

western, robinsonáda, 

detektívka, charakteristika 

postavy, poviedka, tvorba 

scenára. 

- Frontálne opakovanie 

- Pracovný list 

 

 

 

 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Poézia  

 

 

 

Recitovať básnické diela. 

Rešpektovať rytmickú 

usporiadanosť básnického 

textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Definícia pojmu lyrika, 

viazaná umelecká reč 

 Základné znaky poézie 

(rytmus, verš, strofa, rým, 

tlmenie dejovosti) 

 Delenie (spoločenská, 

prírodná,            reflexívna 

a ľúbostná ) 

 Vyvodenie a definícia 

pojmu aforizmus 

 ĽÚBOSTNÁ POÉZIA 

 - láska v ľudovej  lyrike 

-  ľudová lyrika, pojem 

slovné figúry, epizeuxa, 

lyrický hrdina 

- láska  v poloľudových  

 Vie vytvoriť a vysvetliť 

definíciu  

pojmu lyrika a vonkajšia 

kompozícia  lyrickej básne. 

  Vie zaradiť lyrický text 

k jednotlivým druhom lyriky. 

  Vie vytvoriť a vysvetliť 

 definíciu pojmu aforizmus. 

-  Práca s textom 

Vie charakterizovať ľudovú 

 lyriku , pozná podstatu 

literárnych žánrov viažucich sa 

k poézii. 

Vie vysvetliť pojem lyrický 

hrdina, umelecké básnické 

prostriedky. 

 Dokáže poukázať na osobné 

i vlasten. city, vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikult. vých.: 

 Slovania ako jeden 

národ 

- diskusia 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamätať si potrebné fakty 

a vedieť demonštrovať ich 

znalosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piesňach 

- pojem lyrický hrdina 

- znelka ako druh sonetu, 

klasicizmus ( Ján Kollár :  

   Slávy dcera ) 

 

Lyrický hrdina, pojem 

symbol, 

kľúčové slová, dejová 

osnovu, voľná interpretácia 

textu-  

( Ľudovít Štúr :  Rozlúčenie )   

  Štúrova škola, základy 

modernej slovenskej 

reflexívnej a revolučnej 

lyriky ( Janko Kráľ : Moja 

pieseň) 

 Anafora, zápor  vo veršoch, 

básnické prostriedky 

 Porovnanie ľúbostnej poézie 

Sládkoviča s mladšími 

a súčasnými autormi  

( Andrej Sládkovič : Marína) 

charakterizovať znelku ako 

druh sonetu, vie vysvetliť 

pojem klasicizmus 

a charakterizovať ho. 

 Vie vysvetliť pojem  lyrický 

hrdina a symbol, vie vyhľadať 

kľúčové slová, zostaviť dejovú 

osnovu, voľne interpretovať 

text. 

 - Analýza textu 

Vie porovnať ľudovú pieseň 

a báseň, vie vysvetliť 

opakovanie slov a zdrobnenín  

Vie vysvetliť vnímanie a 

chápanie lyrického textu, 

vyjadriť pocity (pozitívne aj 

negatívne).Vie vyhľadať 

anaforu a básn. prostriedky. 

-  Funkčná a významová 

analýza textu 

  Vie porovnávať ľud. piesne 

 s autorskou poéziou.  Pozná 

znaky ľud. slovesnosti. 

 

Vie charakterizovať 

romantizmus v slov. literatúre 

a určiť predstaviteľov. 

 Vie vytvoriť báseň v próze. 

- Tvorivé písanie – báseň v 

próze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a    

sociálny rozvoj: 

 Je ťažké sa 

zrieknuť lásky? 

- debata 

 

 

Osobnostný a         

sociálny rozvoj: 

Rozhovor  

medzi Štúrom 

a Sládkovičom 

- fiktívny rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyzovať umelecký text 

po štylistickej stránke, 

sformulovať tému a hlavnú 

myšlienku básne. 

 

 

 

 

 

Plynulo čítať umelecký text, 

právne dýchať, artikulovať, 

dodržiavať spisovnú 

výslovnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ľudová  slovesnosť, 

romantizmus 

 ( J. Botto : Kukučka ) 

 

   Romantizmus v slovenskej 

literatúre- charakteristika, 

predstavitelia, štúrovská 

generácia 

  

 Človek a jeho doba, doba a 

jej človek ( Na stope slovám) 

 Umelecký prednes básní 

 

 Kto si, láska ?  ( Na stope 

slovám) 

- básnické obrazy o láske, 

láska ako „osoba“ 

 

  Projektová práca: 

Môj obľúbený básnik 

- životopis 

 Vie prednášať báseň spamäti, 

správne dýchať, artikulovať a 

dodržiavať spisovnú 

výslovnosť. 

- Umelecký prednes 

  Vie vytvoriť báseň 

prostredníctvom básnických 

prostriedkov. 

- Tvorivé písanie – báseň 

 Vie vyhľadať a spracovať 

informácie o autorovi 

a prezentovať vlastnú prácu. 

- Projektová práca 

 Vie porovnať formálnu 

stránku básne 

s predchádzajúcimi básňami, 

najmä s poéziou štúrov. 

básnikov. 

Pozná využitie protikladu, 

hovorových slov. 

 Dokáže vyhľadať umelecké 

básnické prostriedky, sledovať 

formálnu stránku básne. 

-  Funkčná a významová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektu 

a prez.zručnosti 

Môj obľúbený 

básnik 

- životopis 

Envirom. vých. 

Príroda a pocity 

človeka 

- kresba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

III.  Próza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlíšiť epickú a lyrickú 

báseň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlíšiť medzi sebou 

umelecký a vecný text. 

 

 

 Čítanie s prednesom,  

literárne pojmy  - verš, 

strofa, rým, druhy rýmov, 

rytmus 

- Ivan Krasko : Už je pozde 

 Prvky hravosti, protiklad  

   ( Janko Jesenský : 

Nepoviem ) 

 Moderná literatúra, 

interpretácia, kompozícia 

literárneho diela, dialóg 

Doplnkové čítanie 

- V.Beniak, V.Turčány, 

V.Roy 

- aliterácia 

 Príbeh zvukov (Na stope 

slovám ) 

- tvorba príbehu  

motivovaného zvukmi a 

obrazných pomenovaní na 

základe zvukov 

  Zhrnutie ľúbostnej poézie 

 

analýza textu 

  Vie porovnať básne, vyjadriť 

vlastný názor na literárny text, 

samostatne argumentovať a 

uviesť príklady z textu.  

 Vie vytvoriť príbeh / báseň 

motivované sériou 10 zvukov. 

- Tvorivé písanie – 

báseň/príbeh 

- Pracovné listy, frontálne 

opakovanie 

 Vie čo je populárna pieseň, 

evergreen, opereta. Vie zaradiť 

text piesne do liter. druhu a 

nájsť umelecké jazykové 

prostriedky.  Dokáže hľadať 

súvislosti medzi rozprávkou 

Ch. Andersena a  piesňou 

Urbana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

Odlíšiť epický, lyrický 

a dramatický text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdramatizovať prozaický 

text. 

 

 

POPULÁRNA PIESEŇ 

  Populárna pieseň, pojem 

evergreen, opereta 

- P. Braxatoris :  Modrá ruža,  

   Rodný môj kraj 

 Hlavná myšlienka, refrén, 

využitie holých prísudkov 

- M. Válek :  Jesenná láska 

 Krátka úvaha, porovnávanie, 

umelecké básnické 

prostriedky 

- Jozef Urban :  Zápalky 

  Čo už vieme 

- lyrika, lyrický hrdina, 

ľúbostná poézia, trópy 

a figúry, populárna pieseň, 

evergreen 

 Vecná a umelecká literatúra 

- odborná, publicistická  

a administratívna  literatúra – 

písomnosti 

-  základné literárne druhy –  

  Vie vysvetliť jednotlivé  

pojmy, verbálne vyjadriť  

vlastný zážitok a podporiť  ho 

príkladmi z textu, pri  

interpretácii správne používa 

 liter. pojmy, samostatne sa 

 orientuje v integrovanom  

informačnom systéme a tvorí 

projekt.  

- Písomná previerka 

  Vie identifikovať vo vecných  

textoch faktické informácie,  

presnosť a jednoznačnosť  

vyjadrenú pomocou odborných 

výrazov – termínov. 

 Vie vyhľadať 

a charakterizovať 

 základ. znaky liter. ukážky, 

určiť  funkciu textu. 

Porovnávaním kompozičných  

postupov a štylistických jaz. 

prostriedkov vie  určiť, či ide o 

vecnú alebo umelú literat. 

Dokáže prepracovať umelecký 

text na vecný  a naopak, 

porovnávať, tvoriť nové texty,  

sledovať zmeny  

v štylistike a kompozícii, 

 porovnávať, argumentovať. 

- Samostatná tvorba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envirom.vých.: 

 Symbol koní 

- vlastná tvorba 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

Určiť hlavné a vedľajšie 

postavy diela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyzovať  umelecký text 

po štylisticko-lexikálnej 

a kompozičnej stránke, 

abstrahovať hlavnú 

myšlienku prečítaného diela. 

 

 

 

 

 

 

 

lyrika, epika, dráma 

- Práca s odbornou  

literatúrou, 

-  Vlastná tvorba ( 

encyklopédie, noviny, 

časopisy -   prepracovať 

vecný text  na umelecký ) 

 

EPIKA 

  

Epika ako literárny druh 

-  definícia pojmu, 

charakteristické znaky, 

umelecká reč 

 Základné typy: 

veľká epika ( román ), 

 stredná  ( poviedka ),  

krátka ( anekdota, bájka, 

vtip, rozprávka ) 

 Rande Popolušky 

s Terminátorom 

( Na stope slovám ) 

-  interpretovať obsah a 

postavy známych literárnych 

diel vystihnúť charakteristiku 

 Vie vysvetliť definíciu pojmu 

epika, zaradiť prečítaný text 

k epickým žánrom, určiť 

v epických textoch charakter. 

znaky- dej, minulý čas, 

dynamické motívy, 

dialogickosť. 

-  Funkčná a významová 

analýza textu 

- Ústna výpoveď 

 Vie spracovať príbeh podľa 

inštrukcii, prezentovať 

a analyzovať ho. 

- Tvorivé písanie – príbeh 

Vie prerozprávať obsah diela, 

vytvoriť dejovú osnovu, 

vyhľadať kľúčové slová, určiť 

hl. vedľajšie postavy, 

sformulovať hl. myšlienku.  

- Ústna interpretácia obsahu 

prečítaného úryvku 

Vie vypísať kľúčové slová 

a zostaviť osnovu, 

prerozprávať obsah ukážky, 

prepracovať úryvok formou 

dialógu a rozprávania 

v 1.osobe. 

- Písomný rozbor textu 

Vie analyzovať román 

 po kompozičnej stránke 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a      

 sociálny rozvoj: 

 Aký mám vzťah 

k súrodencovi ? 

- diskusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanč.gramot.: 

Človek vo sfére 

peňazí, č.3 

- diskusia 

 

 

 

Multikult.vých.: 

 Mapa cesty 

hlavných hrdinov 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoriť dejovú osnovu 

diela, vyhľadať kľúčové 

slová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

postavy 

 Historická novela 

- hlavná myšlienka, dejová 

osnova, obsah 

- hlavná postava, kladné 

a záporné postavy 

 (  Ján Kalinčiak : Púť lásky ) 

 Ľúbostná novela 

-  pojem novela, lyrizovaná 

próza 

kľúčové slová, osnova, 

obsah, reč autora a postáv, 

charakteristika hlavných 

postáv 

   ( M. Figuli: Tri gaštanové 

kone ) 

 Román 

- kompozícia textu,  

charakteristika postáv 

 ( J. Blažková:   Môj skvelý 

brat    

   Robinzon ) 

 

(vonkajšia a vnútorná 

kompozícia) . 

-  Funkčná a významová 

analýza textu 

 

Vie  sformulovať svoj názor na 

dielo, vie vysvetliť ja- 

rozprávanie, všíma si formálnu 

stránku výstavby textu 

( slang, pejoratíva, 

deminutíva). 

- Ústna výpoveď 

 Charakterizovať liter. postavy  

ako výsledok autorovho 

umeleckého  videnia a 

ponímania sveta. Hodnotiť 

 konanie a myslenie liter. 

postáv  z vlastného pohľadu, 

podložiť svoje  stanovisko 

argumentmi. 

- Samostatná práca 

 Vie určiť charakteristické 

znaky poviedky 

a konkretizovať ich na ukážke. 

- Práca s textom 

 Vie zostaviť osnovu 

a prerozprávať príbeh 

v 1.osobe, charakterizovať 

postavy so zreteľom na ich 

vzájomné vzťahy, hodnotiť ich 

- projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientovať sa v školskej 

knižnici. Vedieť získať 

informácie z integrovaného 

informačného systému 

a internetu. 

 

 

 

 

 

Novela 

-  forma „ja- rozprávanie“, 

hlavná myšlienka, dejová 

osnova, kľúčové slová 

- konflikt postáv 

( P. Holka : Normálny cvok ) 

  Román  

 - kompozícia, stavba 

epického  textu 

- humor v literatúre 

 ( S. Hockenová :  Ema a Ja )   

  Poviedka 

    - poviedka ako žánrová 

forma epiky, charakteristické 

znaky   

( W. Saroyan : Chudobní )  

  

DOBRODRUŽNÝ ROMÁN 

myslenie a konanie z vlastného 

pohľadu. 

- Samostatná práca - projekt 

Projektové a zážitkové učenie 

 Vie vytvoriť a vysvetliť 

definíciu  pojmu vedecko-

fantastická literatúra, 

identifikovať základné znaky, 

určiť žánre prozaických diel, v 

ktorých sa obraz sveta, 

spravidla  premietnutý do 

budúcnosti, opiera o znalosti 

súčasnej vedy a techniky a o 

predpoklady jej vývoja. 

 Vie vyhľadať kompozičné 

prostriedky  v epickom texte : 

pásmo rozprávača a pásmo 

postáv, prerozprávať dej, 

oddeliť vážne časti od 

humorných, opísať vonkajší 

výzor a vlastnosti postáv. 

- Pracovné listy 

 Vie porovnávať liter. ukážky  

z tvorby J. Verna s tvorbou  

súčasných autorov sci-fi 

literatúry –  zamerať sa na 

tému, dej, prostredie, hlavné 

postavy.  

- Práca s textom 

 Vie vyvodiť ponaučenie a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna vých.: 

 Vyhľadať 

informácie 

o autoroch 

 sci –fi 

- referát 

 

 

 

Finanč.gramotn.: 

Plánovanie 

a hospodárenie 

s peniazmi, č.1 

- diskusia 

 

Osobnost. a       

sociálny rozvoj: 

 Láska matky 

k deťom 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokončiť neukončené 

prozaické dielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dobrodružný  cestopis 

- dobrodružný román, 

cestopis, 

- dejová osnova, obsah 

úryvku v 1.osobe, 

charakteristika hl. postáv  

( T. Masník, J. Simonides ) 

 VEDECKO – 

FANTASTICKÁ 

LITERATÚRA 

Vedecko-  fantastický román 

- definícia pojmu vedecko- 

fantastická literatúra, 

základné znaky 

- kľúčové slová, pásmo 

rozprávača a pásmo postáv, 

monológ a dialóg, selekcia 

textu (vážne a humorné ), -  

vonkajšia a vnútorná 

charakteristika postáv 

 ( A. C. Doyle : Na tento 

obraz nikdy nezabudnem ) 

- znaky sci-fi literatúry, 

čítanie 

posolstvo autora vyjadrené 

 prostredníctvom literatúry. 

 

Vie správne, plynule a nahlas 

čítať prozaický text, dokáže 

prispôsobiť rýchlosť čítania , 

vie svoje hodnotenia podložiť 

argumentmi z prečítaného 

textu a svoje tvrdenia obhájiť 

v diskusii. 

- Čítanie s porozumením 

 

 Vie pripraviť referát na danú 

tému, napísať vlastný sci – fi 

príbeh , stotožniť sa s hl. 

postavou a vie ho prezentovať. 

Vie sa orientovať 

v integrovanom  informač. 

systéme, získané  informácie 

vie prezentovať rôznymi 

spôsobmi . 

- Referát, tvorivé písanie- 

príbeh 

 

Vie identifikovať časti a nájsť 

jazyk. prostriedky,  v ktorých 

sa stupňuje napätie deja a určiť 

prvky, ktoré autor využil, aby 

dosiahol požadovaný efekt. 

 Vie vyhľadať kľúčové slová, 

- úvaha 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 s porozumením 

- rozdiel medzi vedecko-

fantast.  

literatúrou, fantastickou 

rozprávkou,  fantasy 

literatúrou 

(J.  Repko :Kolónia Lambda 

Pí ) 

 - dráma, divadelná hra, 

transformácia dramatického 

textu na prozaický 

(Karel Čapek :   R. U. R. )   

 Vedecko- fantastický 

romány  

v  slov. literatúre 

 - J.Fekete–Hudba pre 

vesmíranov, A.Vášová- 

7,5stupňa Celzia, J.Žarnay- 

Kolumbovia zo    

                 základne 

Ganymedes,  

 A.Hykish- Dobre utajený 

mozog 

zostaviť osnovu a na jej 

základe prerozprávať  

dej prečítaného textu.  

  Vie časť literárnej ukážky 

zdramatizovať a následne ju 

vie výrazne prečítať a  

zúčastniť sa ako postava na 

dramatizovanom čítaní. 

- Dramatizácia, rolové čítanie 

 Vie vyhľadať znaky paródie, 

vysloviť názor aký má význam 

v literatúre, určiť na čom je 

vybudovaná gradácia 

a kontrast, vyhľadať autorskú 

reč a reč postáv. Dokáže 

subjektívne hodnotiť text , 

obhájiť vlastný názor. 

-  Interpretácia obsahu knihy 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 Projektová  práca 

- Referát 

 a, Ako sa mi prihovoril 

autor 

-tvorba autora, úvaha, znaky 

sci-fi 

- Samostatná tvorba  

b, Môj sci-fi príbeh  

      (ja - rozprávanie ) 

 DENNÍK 

  Dobrodružný  cestopisný 

denník 

 ( M.A. Beňovský : Osudy 

a cesty grófa M. A. 

Beňovského ) 

- denník ako druh románu 

  Denník  v slov. literatúre 

    (E. M. Šoltésová : Moje 

deti ) 

- próza dokumentárneho 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

charakteru, úloha deminutív 

  Denník  v svetovej 

literatúre 

   ( S. Towsendová : Tajný 

denník   

   13 a ¾-ročného A.  Molla ) 

- román vo forme 

denníkových zápiskov 

- dramatizácia textu 

 PARÓDIA 

  Paródia v svetovej literatúre 

- pojem paródia, láskavý 

humor, kritika, satira, 

nonsens 

 ( M.de C. Saavedra : 

Dômyselný rytier Don 

Quijote ... )   

  Paródia v slov. literatúre 

- jazykové zvláštnosti, 

kontrasty, gradácia 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

- autorská reč a reč postáv- 

rozdiely 

   ( N. Tánska : Vyznáte sa    

  v tlačenici , D. Mitana : 

  Môj rodný cintorín ) 

 

IV.  Vedecko 

–    

    populárna  

    literatúra  

 

 

Zapamätať si potrebné fgakty 

a definície, vedieť 

demonštrovať ich znalosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlíšiť vecný a umelecký 

text. 

 

 

- funkcia literatúry : 

umelecká a vecná 

( M. Bel : Zvolenská stolica ) 

- pojem náučná literatúra, 

kľúčové slová, osnova, obsah 

- kompozícia, štylistika 

 ( M. Kučera :  Konštantín   

   a Metod ) 

- historický cestopis 

- rozčlenenie ukážky na 

časti, práca s textom 

   ( V. Zamarovský :  „ Slová,  

    slová,  slová...“ ) 

 - čítanie textu 

s porozumením, práca s IKT 

 Vie vytvoriť a vysvetliť 

definíciu  pojmu literatúra 

faktu, identifikovať 

 v texte jej charakteristické 

znaky. 

  Vie vyhľadať kľúčové slová, 

 pripraviť si osnovu a na jej 

základe voľne prerozprávať  

obsah textu s využitím  

vedeckých poučení a faktov  

vyplývajúcich z textu . 

 Vie analyzovať text po 

štylisticko- 

lexikálnej a kompoz. stránke. 

 Vie porovnať literatúru faktu  

s umeleckou literatúrou, 

charakterizovať odlišnosti 

 vecnej literatúry. 

  Pozná pôvod známych 

slovných spojení, vie ich 

vyhľadať v encyklopédii alebo 

na internete. 

- Pracovný list 

 Vie analyzovať syntaktickú 

 

 

 

7 h 

 

 

 

 

Region.v. a      

trad.ľud. kult.: 

  Život ľudí 

v minulosti 

- rozhovor 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

    ( J. Skladaná :  Slová 

z hlbín  dávnych vekov ) 

- porovnanie nárečia  

so spisovným jazykom, 

prostredie, dej, 

charakteristika postáv 

  (V. a A. Ferko:  Ako divé 

husi )   

  Projekt 

-  Najznámejší slovenskí  

autori literatúry faktu 

  ( V. Zamarovský, P. 

Dvořák, 

   L. Švihran )  -  prezentácia 

rovinu, frekvenciu slovných 

druhov (vypísať ako množinu 

slov) sledovať  terminológiu a 

identifikovať slov.  druh, ktorý 

prevláda v literatúre faktu. 

 Vie získať informácie 

o autoroch z rôznych zdrojov, 

uviesť oblasť ich záujmu 

a vytvoriť záznam 

z prečítaného diela. 

- Referát 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

 

V.  Dráma  

 

 

Vysvetliť podstatu 

osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrovať umelecký text. 

 

 

 

 

Inscenovať dramatický text. 

 Dráma ako  literárny druh 

- definícia pojmu a jej znaky 

 tragédia, komédia, činohra, 

opera, opereta, muzikál 

- hudobná dramatická tvorba, 

pojem muzikál, znaky 

folklóru, skĺbenie rôznych 

foriem umenia 

- muzikál - 

Bryll,K.Gärtnerová  

     Na skle maľované 

    A. Vášová : libreto, hudba 

:  

   M. Varga, P. Hamel, texty 

   piesní : J. Štraser, K. 

Peteraj 

- hlasné dramatizované 

čítanie   Cyrano z predmestia 

- Film - žáner dramat. 

umenia, 

Televízia, relácie a jej druhy, 

Video, počítačová hra,  

Internet, playstation 

Vie vysvetliť definíciu pojmov, 

spoločné a odlišné znaky 

dramatických  žánrov. 

 Vie vyhľadať znaky folklóru, 

vie vysvetliť pojem muzikál 

a uviesť príklady. 

 Vie charakterizovať muzikál 

a povedať, v čom spočívajú hl. 

rozdiely medzi muzikálom, 

divadelnou hrou, filmovou                        

rozprávkou.  

 Hlasné dramatizované čítanie  

so zameraním na moduláciu 

hlasu  ako výraz vlastného 

chápania významu textu 

(technika dramatiz. čítania). 

 Vie zopakovať a upevniť 

učivo o filme a filmovom 

umení, pozná medzinárodné 

ocenenia, pôvodné slov. filmy,  

relácie a jej druhy , uvedie 

skúsenosti s modernou 

technikou. 

- Pracovný list, dramatizované 

čítanie 

 

 

4h 

 

 

Region.v. a      

trad.ľud. kult.: 

 Znaky folklóru 

-práca s textom 

 

 

 

 

 

 

Mediálna vých.: 

 Aké sú súčasné 

slov. filmy ? 

- výskum, práca 

 s IKT 

Ochrana člov. 

a zdravia: 

 Počítač a moje 

zdravie 

- diskusia 

 

VI.  

Budovať si vlastnú knižnicu. 

Prerozprávať obsah 

 Beseda o prečítanej  knihe  

  - hodnotenie knihy, ktorú 

 Samostatne interpretovať 

prečítané dielo a zároveň ho 

 

 

 



Tematický 

celok 

Cieľ 

Kľúčové kompetencie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Prierezové témy 

Záverečné    

     

opakovanie 

 

prečítaného diela. 

Vysvetliť podstatu 

osvojených javov a vzťahov 

medzi nimi. 

žiak prečítal 

Opakovanie 

 - upevnenie učiva, kontrola 

vedomostí, hodnotenie 

celoročnej práce, klasifikácia 

vedieť ohodnotiť. 

Vie dokázať pamäťové,  

klasifikačné ,  analytické 

a interpretačné zručnosti. 

- Výstupný test 

 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: ....Anglický jazyk..... 

 

1. Záhlavie 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne zo ŠVP, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné Štátna škola 

 

2. Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Vyučovací predmet anglický jazyk má v systéme školského vzdelávania centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie 

komunikačných situácií v cudzom jazyku . 

Angličtina nie je štátnym jazykom v Slovenskej republike. V súčasnosti je pre väčšinu obyvateľov Slovenskej republiky prvým cudzím jazykom, 

je pestrým, vnútorne bohato štruktúrovaným médiom, ktoré mu umožňuje komunikovať o najrozmanitejších javoch ľudského bytia a vedomia. 

Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí anglického jazyka podmieňuje pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu 

jeho nositeľov. Prostredníctvom uvedomenia si miesta anglického jazyka v našej spoločnosti si jednotlivec zároveň uvedomuje a vníma nielen 

svoju národnú identitu a štátnu príslušnosť,  ale aj existenciu iných národov a národností v multikultúrnej spoločnosti. Úroveň poznania a 



praktického ovládania anglického jazyka je tak zároveň zrkadlom začleňovania sa do štruktúr multikultúrnej spoločnosti. Kultivované ovládanie 

angličtiny zabezpečuje nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania v iných krajinách, ale následne aj ich plnohodnotné uplatnenie v 

pracovnom zaradení. 

Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom 

na poznávanie vonkajšieho i vnútorného sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúži na kontakt a dorozumievanie sa s 

inými nositeľmi jazyka, pomáha vnímať krásu umeleckého diela. Zároveň reprezentuje svojich nositeľov, predovšetkým ich intelektuálnu, citovú 

a mravnú vyspelosť. 

Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú základné 

znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v akejkoľvek bežnej 

komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovali v praktickom živote. Schopnosti, ktoré žiaci získajú v 

predmete anglický jazyk a sú potrebné nielen pre kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú dôležité aj pre úspešné osvojovanie si poznatkov v 

ďalších oblastiach vzdelávania. Ovládanie anglického jazyka v ústnej a písomnej forme umožňuje žiakom nielen poznať a pochopiť spoločensko-

kultúrny vývoj krajiny, ktorej jazyk sa učia, orientovať sa v prostredí, v ktorom sa daný jazyk aktívne používa, vnímať okolie i seba, vytvárať 

predpoklady k efektívnej medziľudskej komunikácii, interpretovať svoje reakcie a pocity a dokázať pochopiť svoje postavenie v rozličných 

komunikatívnych situáciách. 

Vzdelávací obsah anglického jazyka tvoria tri oblasti: všeobecné kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie, komunikačné zručnosti. 

V oblasti Všeobecné kompetencie žiaci nadobúdajú tie kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne 

činnosti, vrátane jazykových činností. Všeobecné kompetencie vedú žiakov k uvedomelému získavaniu nových vedomostí a zručností, 

osvojovaniu si stratégií učenia sa cudzieho jazyka, pochopeniu potreby vzdelávania sa v cudzom jazyku, účinnej spolupráci vo dvojiciach 

a skupinách, otvorenosti ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti, samoštúdiu. 

V oblasti Komunikačné jazykové kompetencie žiak nadobúda tie jazykové, sociolingvistické a pragmatické kompetencie, ktoré mu umožňujú 

konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. 

V oblasti Komunikačné zručnosti žiaci nadobúdajú zručnosti, ktoré nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú ; t.j. 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav, ústny prejav – dialóg, monológ.  
 

3. Ciele vyučovacieho predmetu 
  Všeobecný cieľ: 

 

Cieľom vzdelávania v oblasti anglického jazyka na druhom stupni základnej školy je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností v danom jazyku, 

aby žiaci zvládli úroveň A2  ( podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky ) ; t.j. používateľ základného jazyka ( independent 

learner); s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave. 

 



Cieľom vyučovania anglického jazyka v 8. ročníku základnej školy na úrovni A1 je rozvíjať kľúčové kompetencie; t.j. všeobecné 

kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti. 

I Kompetencie  

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom 

jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.  

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje 

myšlienky a pocity,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

II Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.  

Učiaci sa  rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

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

• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

III Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, 

kde sa cudzím jazykom hovorí.  

Učiaci sa:  



• rozumie známym každodenným výrazom a základným frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a 

frázy dokáže používať,  

• dokáže nadviazať spoločenskú konverzáciu, viesť dialóg, klásť a odpovedať na otázky v prítomnom čase, minulom čase 

a priebehovom čase.  

      • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,  

      • ovláda základné gramatické štruktúry a typy viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,  

      • ovláda výslovnosť  repertoáru naučených slov a slovných spojení,  

             • dokáže  používať ustálené spojenia a frázy  

IV Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).  

       Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa:  

 rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná, 

 rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka. 

 dokáže udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 chápe zámer zadanej úlohy, 

 zachytiť známe informácie v počutom texte 

      Čítanie s porozumením  

Učiaci sa : 

     •  dokáže vyhľadať v texte rôzne údaje, 

      • rozpoznať pravidelné a nepravidelné slovesá, 

      • vyhľadať informácie v texte, pochopiť hlavnú myšlienku,   

• rozozná základné slovné spojenia a frázy v  oznamoch z každodenného života,  

• dokáže si pri primeranom informačnom materiály a krátkych opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc 

       Písomný prejav a  Ústny prejav 

Učiaci sa :  

 dokáže podať opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných podmienok, každodenných zvyklostí, opis toho, čo má a nemá rád, vo forme 

      krátkeho sledu jednoduchých výrazov a viet, 



 dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže požiadať o ich zopakovanie a má k dispozícii aj istú pomoc pri 

formulovaní svojej odpovede. 

 účinne spolupracuje vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využíva doteraz osvojený jazyk. 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

  

KKOOMMPPEETTEENNCCEE  KK  RRIIEEŠŠEENNIIUU  

PPRROOBBLLÉÉMMOOVV  

- žiaci sú schopní pochopiť problém 

- žiaci vyhľadávajú adekvátne informácie 

Učiteľ: 

- kladie vhodné otázky 

- umožní voľný prístup k informačným zdrojom 

  

KKOOMMPPEETTEENNCCIIEE  KKOOMMUUNNIIKKAATTÍÍVVNNEE  

- žiaci komunikujú na odpovedajúcej úrovni 

- žiaci vedia načúvať základným vyjadreniam v anglickom 

jazyku druhých ľudí a vhodne na ne reagovať 

Učiteľ: 

- vedie žiakov k samostatnému vyjadrovaniu vo vetách 

- vytvára príležitostí pre komunikáciu medzi žiakmi 

- vedie žiakov k aktivitám, ktoré môžu byť vykonávané 

individuálne, vo dvojiciach a pod. 

  

KKOOMMPPEETTEENNCCIIEE  SSOOCCIIÁÁLLNNEE  

AA  PPEERRSSOONNÁÁLLNNEE  

- žiaci spolupracujú v skupine 
- žiaci sa podieľajú na utváraní príjemnej atmosféry v tíme 

- žiaci sú schopní sebakontroly 

Učiteľ: 

- hodnotí žiakov spôsobom, ktorý im umožňuje vnímať 

vlastný pokrok 

- vedie žiakov k tomu, aby na základe jasných kritérií 

hodnotili svoje činnosti 

- podnecovanie žiakov k argumentácii 

  

KKOOMMPPEETTEENNCCEE  OOBBČČIIAANNSSKKEE  

  

- žiaci rešpektujú názory ostatných 

- žiaci sa vedia zodpovedne rozhodnúť podľa danej 

situácie 



Učiteľ: 

- vedie žiakov k prezentácii ich myšlienok a názorov 
- vedie žiakov k diskusii 

- vedie žiakov ku vzájomnému načúvaniu 

  

KKOOMMPPEETTEENNCCIIEE  PPRRAACCOOVVNNÉÉ  

- žiaci sú schopní efektívne organizovať svoju prácu 

Učiteľ: 

- napomáha pri ceste ku správnemu riešeniu 

- zohľadňuje rozdiely v znalostiach a pracovnom tempe 

žiakov 

 

OOččaakkáávvaannéé  vvýýssttuuppyy  vv  pprreeddmmeettee  AAnngglliicckkýý  jjaazzyykk  ––  88..  RROOČČNNÍÍKK  

 

        RECEPTÍVNE REČOVÉ ZRUČNOSTI  

1. rozumie známym slovám,  jednoduchým vetám a základným frázam so vzťahom k osvojovaným témam 

2. rozumie obsahu a zmyslu jednoduchých autentických materiálov (časopisy,  obrazové a počúvacie materiály) a využíva ich pri svojej práci 

3. číta nahlas, plynule a foneticky správne primerane náročné texty obsahujúce prevažne známu slovnú zásobu 

4. vyhľadá v  texte potrebnú informáciu a vytvorí odpoveď na otázku 

5. používa dvojjazyčný slovník 

 

      PRODUKTÍVNE REČOVÉ ZRUČNOSTI  

1.  reprodukuje obsah primerane náročného textu alebo konverzácie 

2.obmieňa  texty so zachovaním zmyslu textu 

 

      INTERAKTÍVNE REČOVÉ ZRUČNOSTI 

1. aktívne sa zapojí do  konverzácie, poskytne požadovanú informáciu 

 

5. Stratégia vyučovania 
 

Pri vyučovaní budeme využívať  niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej hodiny. Okrem 

klasických metód ( rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie a opakovanie učiva ) sa veľký dôraz kladie na:  

 

 začlenenie skupinovej práce a práce vo dvojiciach do výučby, podporovať komunikáciu medzi žiakmi, 



 samostatnú prácu žiakov, vedenie žiakov k samostatnosti a precíznosti aj  pri vypracovávaní projektov, 

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

 využitie didaktických hier- tajničky, doplňovačky, osemsmerovky, pexesá, dominá. 

 Výučba bude prebiehať v triede, ale aj v jazykovej a počítačovej učebni. 

 

V učebnom procese vyučovania – osvojovania anglického jazyka sa uplatňuje komunikatívny prístup. Na 2. stupni ZŠ by mala prevládať 

uvedomeno-praktická metóda, ktorá integruje učenie sa návykom a uvedomené učenie, vylučuje nefunkčné teoretizovanie, zameriava sa na 

rozumovú, vôľovú  a citovú stránku osobnosti žiaka.  

Prvou podmienkou  komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť učebného obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa 

nacvičuje verbálna a neverbálna komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Najvhodnejšie sú 

také  autentické situácie,  do akých sa  žiaci dostávajú v bežnom živote. Autentickými situáciami  na vyučovacích hodinách sú rozhovory 

o prečítaných textoch, o programoch v televízii a  rozhlase, o  osobných zážitkoch žiakov. V rámci týchto situácií sa nacvičuje aj neverbálna 

komunikácia: gestá, mimika, vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, kontakt zrakom a pod. v závislosti od vzťahu medzi partnermi. Na 

vyučovacích hodinách autentické rozhovory nahrádzajú  simulované, inscenované situácie, ktoré možno navodiť pomocou audiovizuálnych 

pomôcok a motivačnými, resp. uvádzajúcimi  rozhovormi. Náležitou motiváciou na takéto rozhovory a besedy je vytváranie takých situácií, 

v ktorých jeden z účastníkov komunikácie chce získať nové informácie. Vo všetkých situáciách je však dôležité využívať osobné skúsenosti 

žiakov, najmä tie, ktoré ostatní  účastníci komunikácie nepoznajú, a vyžadovať od nich autentické odpovede prirodzené  pre reč daného veku 

žiakov. Podobne je dôležité, aby žiak hral vlastnú úlohu, nie úlohu dospelých, a takto sa naučil verbálne a neverbálne správať v rozličných 

situáciách týkajúcich sa jeho osobného života. Pri plánovaní situácií  by mal učiteľ predvídať a plánovať aj to, aké lexikálne jednotky a vetné 

štruktúry budú žiaci potrebovať na realizáciu komunikácie. 

Ďalšou podmienkou rečovej komunikácie je jednoznačná identifikácia reči: porozumenie reči partnera, porozumenie textu, presnému významu 

lexikálnych jednotiek a pod. V záujme jednoznačnej identifikácie reči okrem vysvetlenia lexikálnych jednotiek výkladom a opisom  je vhodné 

a potrebné aj vysvetlenie prekladom. 

Komunikatívny prístup  vo vyučovaní vyžaduje prirodzenú  sémantizáciu reči. To znamená, že aj lexikálne jednotky, aj potrebné gramatické 

javy treba znázorňovať a nacvičovať v reálnych situáciách, nie izolovane. 

Štvrtou, veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia.  Najvhodnejší  je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má 

čo povedať partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď sa hovorí o takých  udalostiach a zážitkoch, ktoré niečo znamenajú v jeho živote.  Žiak si tak 

vytvorí kladný citový vzťah k  obsahu vyučovacích hodín, vrátane činností. Je to podmienkou trvalého zafixovania učiva v pamäti.  Je vhodné 

striedať činnosti, témy precvičovať formou rozličných činností. 

V zmysle kritéria dlhodobosti sa gramatické javy nevyučujú lineárne, ale špirálovite. Po určitých intervaloch a podľa potreby je potrebné sa 

vrátiť k osvojeným jazykovým prostriedkom s cieľom ich využívania v nových kontextoch. 

 



6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Unit 1,2,3,4,5,6 -učebnica Project 4 – 3rd edition 

(OUP) 

-pracovný zošit k danej učebnici 

- metodická príručka 

k učebnici Project 4( 3rd 

edition ) 

- Didaktika Anglického jazyka  

(Repka, R.) 

       -     Project grammar- autor 

Carolyn      Barraclough 

 

 

 

- magnetofón 

- CD prehrávač 

- školská tabuľa 

-tabuľky a  

prehľady angl. 

gramatiky 

- nástenné mapy  

-softvérové 

výučbové 

programy, Power 

Point-ové 

prezentácie, 

práca s MS Word 

- on-line kurzy, 

testy, web 

stránky 

- DVD nosiče 

- interaktívna 

tabuľa 

 

Odborné 

časopisy, žiacka 

literatúra : 

- časopis Hello 

-   knihy v AJ 

Náučné 

slovníky: 

- prekladové 

a výkladové ; 

vrátane 

žiackeho 

slovníčka 

v pracovnom 

zošite 

- slovníky na 

CD nosičoch, 

on-line 

slovníky 

- obrázkové 

slovníky 

-autentické 

materiály: 

obrázky, 

fotografie, 

pohľadnice, 

Internetové 

zdroje: 

- http://www.e

nglishraven.c

om/methodol

ogy.html - 

metodické 

materiály 

- http://www.te

achingenglish

.org.uk/ - 

metodické 

materiály 

- http://www.pr

imaryresourc

es.co.uk/ - 

pracovné 

materiály 

- http://www.o

nestopenglish

.com – 

pracovné 

a metodické 

materiály 

- http://www.z

http://www.englishraven.com/methodology.html
http://www.englishraven.com/methodology.html
http://www.englishraven.com/methodology.html
http://www.englishraven.com/methodology.html
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.primaryresources.co.uk/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.zborovna.sk/


   

7.      Hodnotenie  a  klasifikácia  predmetu 
   
Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo 

využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

 Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a 

štruktúra odpovede. 

 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania anglického jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať 

náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

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

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto kritériá v predmetovej komisii. 

Kontrolné písomné práce, písomné testy a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne 

nehromadili v určitých obdobiach. 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je 

aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, prezentovanie žiackych prác. 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné hodnotenie /pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

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

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to 

pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Hodnotenie musí mat motivačnú funkciu. 

 

Kritériá hodnotenia žiaka: 

Pri hodnotení výkonu žiaka v anglickom jazyku sledujeme  úroveň jeho rečových zručností t.j. 

· počúvanie s porozumením 

· čítanie s porozumením 

· hovorenie 

· písanie 

informačné 

letáky atď. 

- flash karty 

 

borovna.sk –

materiály 

 

http://www.zborovna.sk/


Pri hodnotení berieme do úvahy: 

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

· do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie 

· hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby a frekventovaných gramatických štruktúr 

· hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na situáciu prejavu 

· rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi žiakmi 

· rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr 

 

Hodnotenie ústnej odpovede : 
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť 

zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

 

Pri ústnej odpovedi hodnotíme: 

· hranie úloh – dialóg 

· opis obrázka 

· reprodukcia textu 

 

Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

· plynulosť reči – 20% 

· výslovnosť a intonácia – 20% 

· rozsah slovnej zásoby – 20% 

· komunikatívna schopnosť – 20% 

. gramatická presnosť – 20% 

 

Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

 

100% - 90%  = výborný (1) 

 89% - 75%  = chválitebný (2) 

 74% - 50%   = dobrý (3) 

 49% - 30%  = dostatočný (4) 

 menej ako 29% =  nedostatočný (5) 

 



Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku: 

 

Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, učiteľ kladie málo otázok, aby si 

spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamžité a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však správna, v prejave nie je veľa prestávok, je 

pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na spresnenie odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 

Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, prejav s kratšími 

prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach, učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú menej 

vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, prejav s dlhšími 

prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i 

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

Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná 

zásoba, neschopnosť použiť základné gramatické štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

 

Hodnotenie písomného prejavu : 
V anglickom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy 

(žiadosť, objednávka, list priateľovi). 

V písomnom prejave hodnotíme: 

o spracovanie úlohy – obsah 

o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr 

o lexikálnu stránky písomného prejavu 

o štylistickú stránku písomného prejavu 

o kompozíciu 

 

Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez 

pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri zrozumiteľnosti textu, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2) Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou nesúvisia, väčšinou vhodne použité 

gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, 

miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia. 



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

chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet a súvetí, neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá 

slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná kompozícia. 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov: 

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou   

( napr. 93% = 1 ). 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov:   

Percentá %       Známka 

100 – 90               1 

89 – 75                 2 

74 – 50                 3 

49 – 30                 4 

29 – 0                   5 

 

Zostavovanie testov: 

Základný test by mal obsahovať: 

úlohy k slovnej zásobe 

gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami 

rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede 

čítanie prípadne počúvanie s porozumením 

 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 

obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami. 

 



 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

Tvorivosť – vlastný prínos 

 

20% 

 

Na vysokej úrovni, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený 

novým podnetom, dokáže vyjadriť 

veku primerané postoje 

 

Informácie – výber zdrojov 

 

20% 

 

Vie vyhľadávať samostatne, vie 

ich použiť v praxi, pracuje 

samostatne po návode učiteľa 

 

Pojmy a poznatky 

 

10% 

 

Ovláda podľa učebných osnov 

a vie ich využívať 

 

Grafický prejav 

 

10% 

 

Estetický, úhľadný, bez väčších 

nedostatkov 



 

Logické operácie 

 

20% 

 

Pri riešení úloh uplatňuje logiku, 

funkčne využíva vedomosti 

a zručnosti, čitateľská gramotnosť 

je na vysokej úrovni 

 

Prezentácia 

 

20% 

 

Samostatný ústny prejav, správny 

a výstižný, osvojenú slovnú 

zásobu dokáže vhodne používať 

v komunikácii, prezentuje 

samostatne, vie vzbudiť záujem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUPNICA HODNOTENIA 
TESTOV A PÍSOMNÝCH PRÁC 

% 100-90% 89-75% 74-50% 49-30% 29-0% body 1 2 3 4 5 

body 1 2 3 4 5 55 55-50 49-41 40-28 27-17 16-0 

10 10–9 8–7 6–5 4–3 2–0 56 56-50 49-42 41-28 27-17 16-0 

11 11–10 9–8 7–6 5–3 2–0 57 57-51 50-43 42-29 28-17 16-0 

12 12–11 10–9 8–6 5–4 3–0 58 58-52 51-44 43-29 28-17 16-0 

13 13–12 11–10 9–7 6–4 3–0 59 59-53 52-44 43-30 29-18 17-0 

14 14–13 12–11 10–7 6–4 3–0 60 60-54 53-45 44-30 29-18 17-0 

15 15–14 13–11 10–8 7–5 4–0 61 61-55 54-46 45-31 30-18 17-0 

16 16–14 13–11 10–8 7–5 4–0 62 62-56 55-47 46-31 30-19 18-0 

17 17–15 14–13 12–9 8–5 4–0 63 63-57 56-47 46-32 31-19 18-0 

18 18–16 15–14 13–9 8–5 4–0 64 64-58 57-49 48-32 31-19 18-0 

19 19–17 16–14 13–10 9–6 5–0 65 65-59 58-49 48-33 32-20 19-0 

20 20–18 17–15 14–10 9–6 5–0 66 66-59 58-50 49-33 32-20 19-0 

21 21–19 18–16 15–11 10–6 5–0 67 67-60 59-50 49-34 33-20 19-0 

22 22–20 19–17 16–11 10–7 6–0 68 68-61 60-51 50-34 33-20 19-0 

23 23–21 20–17 16–12 11–7 6–0 69 69-62 61-52 51-35 34-21 20-0 

24 24–22 21–18 17–12 11–7 6–0 70 70-63 62-53 52-35 34-21 20-0 

25 25–23 22-19 18–13 12–8 7–0 71 71-64 63-53 52-36 35-21 20-0 

26 26–23 22-20 19–13 12–8 7–0 72 72-65 64-54 53-36 35-22 21-0 

27 27–24 23–20 19–14 13–8 7–0 73 73-66 65-55 54-37 36-22 21-0 

28 28–25 24–21 20–14 13–8 7–0 74 74-67 66-56 55-37 36-22 21-0 

29 29–26 25–22 21–15 14–9 8–0 75 75-68 67-56 55-38 37-23 22-0 

30 30-27 26–23 22–15 14–9 8–0 76 76-68 67-57 56-38 37-23 22-0 

31 31–28 27–23 22–16 15–9 8–0 77 77-69 68-58 57-39 38-23 22-0 

32 32–29 28–24 23–16 15–10 9–0 78 78-70 69-59 58-39 38-23 22-0 

33 33-30 29–25 24–17 16–10 9–0 79 79-71 70-59 58-40 39-24 23-0 

34 34–31 30-26 25-17 16–10 9–0 80 80-72 71-60 59-40 39-24 23-0 

35 35–32 31–26 25–18 17–11 10-0 81 81-73 72-61 60-41 40-24 23-0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 36–32 31-27 26–18 17–11 10-0 82 82-74 73-62 61-41 40-25 24-0 

37 37–33 32–28 27–19 18–11 10-0 83 83-75 74-62 61-42 41-25 24-0 

38 38–34 33–29 28-19 18–11 10-0 84 84-76 75-63 62-43 42-26 25-0 

39 39-35 34-29 28-20 19–12 11-0 85 85-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

40 40-36 35-30 29-20 19–12 11-0 86 86-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

41 41-37 36-31 30-21 20–12 11-0 87 87-78 77-65 64-44 43-26 25-0 

42 42-38 37-32 31-21 20–12 11-0 88 88-79 78-66 65-44 43-26 25-0 

43 43-39 38-32 31-22 21-13 12-0 89 89-80 79-67 66-45 44-27 26-0 

44 44-40 39-33 32-22 21-13 12-0 90 90-81 80-68 67-45 44-27 26-0 

45 45-41 40-34 33-23 22-14 13-0 91 91-82 81-68 67-46 45-27 26-0 

46 46-41 40-35 34-23 22-14 13-0 92 92-83 82-69 68-46 45-28 27-0 

47 47-42 41-35 34-24 23-14 13-0 93 93-84 83-70 69-47 46-28 27-0 

48 48-43 42-36 35-24 23-14 13-0 94 94-85 84-71 70-47 46-28 27-0 

49 49-44 43-37 36-25 24-15 14-0 95 95-86 85-71 70-48 47-29 28-0 

50 50-45 44-38 37-25 24-15 14-0 96 96-86 85-72 71-48 47-29 28-0 

51 51-46 45-38 37-26 25-15 14-0 97 97-87 86-73 72-49 48-29 28-0 

52 52-47 46-39 38-26 25-16 15-0 98 98-88 87-74 73-49 48-29 28-0 

53 53-48 47-40 39-27 26-16 15-0 99 99-89 88-74 73-50 49-30 29-0 

54 54-49 48-41 40-27 26-16 15-0 100 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 



Oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Anglický jazyk, Project 4 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 3 hodiny týždenne,  99 hodín ročne 

 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Úvodná hodina Rozvíjať, podporovať 

a motivovať deti 

k záujmu o cudzí jazyk. 

Oboznámiť žiakov 

s novou učebnicou 

a pracovným zošitom. 

1.Žiak poznáva význam 

učenia sa AJ. 

2. Žiak sa oboznamuje 

s učebnicou 

a pracovným zošitom. 

 

a) poznať význam učenia sa AJ. 

 b) vedieť pracovať s učebnicou    

Project 4. 

 

 

 

 

 

1     OSR 

    MKV 

Predstavenie 

A Nezvyčajný 

deň 

 

 

 

 

Zoznámiť sa s postavami 

príbehu a postupným 

precvičovaním (čítanie, 

písanie, rozprávanie) 

zopakovať priebehové  

časy 

1. Prítomný čas       

priebehový a 

jednoduchý 

2.  Porovnanie oboch 

prítomných časov 

3. Statické slovesá 

4. Práca s lexikou 

 

Pochopiť rozdiel v tvorbe 

a použití  oboch prítomných 

časov. Vyhľadať vety v oboch 

prítomných časoch, porovnať 

ich. Vedieť kedy ktorý čas 

používame a ako sa tvorí.  

Naučiť sa aktívne používať oba 

prítomné časy.  

4 MKV 

Mládež a jej svet 

 

Človek a  

spoločnosť 

 

Vzdelávanie a 

práca 

 

B Pracovné  

skúsenosti 

 

 

 

 

Lekcia 1 

Zoznámiť sa s postavami 

príbehu a postupným 

precvičovaním (čítanie, 

písanie, rozprávanie) 

zopakovať  časy na 

vyjadrenie budúcnosti 

 

 

1. Práca s textom 

2. Vyjadrenie 

budúcnosti 

 

 

 

 

1. Práca s textom 

Čítať text s porozumením, 

zachytiť  hlavné body v 

interwiev 

b) podľa počutého reagovať na 

obrázok 

 c) pripraviť krátke interview 
a) porozumieť prečítanému  

náučnému textu a predstaviť 

3  

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 

a práca 

 

OSR 

 

 

 

 



A Ľadový muž 

 

 

 

 

Zoznámiť sa so životným 

príbehom Otziho  a 

postupným 

precvičovaním (čítanie, 

písanie, rozprávanie) 

zopakovať  minulé časy  

2. Minulý čas 

jednoduchý 

3. Minulý čas 

priebehový 

4. Obidva minulé časy 

v jednej vete 

hlavné body 

b) z počutého porozumieť 

príbeh o dobe kamennej  

 

3                                         MKV 

B Boli sme  

rivalmi 

 

 

 

 

 

Práca s textom 

1. Použitie “used to”= 

zvykol som 

2. Práca s textom  –

komunikácia 

a) hovoriť o tom, ako sa náš 

život zmenil 

b)reagovať na kreslený príbeh, 

použiť neformálne výrazy v 

komunikácii 

3  

OSR 

 

 

C Oblečenie 

 

 

 

 

Rozumieť a vedieť 

používať výrazy pri 

nakupovaní oblečenia 

1. Rozšírenie slovnej 

zásoby - oblečenie 

2. Práca s textom 

3. Gramatika – príliš, 

dosť 

a) vedieť opísať čo mám 

oblečené 

 b)  pomenovať rôzne druhy 

oblečenia 

c) rozhovor v obchode 

  

3 Obchod a služby 

D Deti 

 

 

 

 

 

Práca s textom 

Vedieť nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou   

 situáciou 

1. Rozprávanie o teste 

2. Vedieť adekvátne 

reagovať na danú 

situáciu 

Vedieť nadviazať kontakt v 

súlade s komunikačnou   

 situáciou 

Vedieť vyjadriť svoj názor 

2 OSR 

Kultúra 

Príbeh 

Anglicka 

 

 

Zoznámiť žiakov 

s históriou Anglicka 

 

 

1. Práca s textom 

 

Spoznať históriu Anglicka, 

najvýznamnejšie udalosti  

v histórii Anglicka 

1 MKV 

História 

Materiály 

Používanie rôznych 

materiálov v histórii 

1. Rozšírenie slovnej 

zásoby - materiály 

Spoznať používanie rôznych 

materiálov v histórii ľudstva 

1 MKV 



ľudstva 2. Práca s textom 

Opakovanie 
 

Zopakovať a utvrdiť 

gramatiku a slovnú 

zásobu z 1. lekcie. 

Projekt  - zlepšiť písomný 

prejav 

 

1. Opakovanie 1. lekcie 

2. Práca na projekte 

3. Pieseň 

4. Test č. 1 

 

Upevnenie a zautomatizovanie 

prebratého učiva. 

Žiak prostredníctvom projektu 

a testu preukáže svoje zručnosti 

a vedomosti. 

2  

PPZ 

MV 

 

 

 

Lekcia 2  

A Kino 

 

 

 

 

 

Čítanie a práca s lexikou 

Predprítomný a minulý 

čas 

1.Práca s textom 

2. Predprítomný čas – 

ísť, byť 

3. Použitie 

predprítomného 

a minulého času 

a)Vedieť povedať, čo je úlohou 

kaskadéra a čo vykonal podľa 

obrázku 
b) vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

c) rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného príbehu 

d) Predprítomný čas-  vyjadriť 

skúsenosti a nedávne udalosti  

e) Použitie predprítomného a 

minulého času   

4 Vplyv médií na  

životné postoje 

a názory 

Pravé ľudské 

hodnoty 

Svet kníh a 

počítačov 

 

 

MV, OSR 
 

 

B Smart Alec  

zatvára dvere 

 

 

 

 

 

Čítanie a práca s lexikou 

Predprítomný  čas 

1.Práca s textom 

2. Predprítomný čas – 

for, since 

 

a) vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

b) rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného príbehu 

c) Predprítomný čas-  vyjadriť 

skúsenosti a nedávne udalosti 

4  

 

C Sláva 

 

 

 

 

Čítanie a práca s lexikou 

Tvorenie prídavných 

mien z podstatných mien 

1. Práca s lexikou 

2. Tvorenie prídavných 

mien z podstatných 

mien 

a) prerozprávať príbeh známej 

osobnosti 
b) vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

c) rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného príbehu 

d) tvoriť príd.m.z pods.mien 

4 Umenie  a kultúra 

Vzory a ideály 

Zamestnanie  

kariéra 

MKV, MV 



 e) nteraktívne rečové zručnosti: 

 simulovať koleso šťastia 

D Deti 

 

 

 

 

 

Práca s textom 

Opytovacie dodatky 

1.Práca s textom 

2. Užitočné výrazy 

3. Opytovacie dodatky 

a) vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

b) rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného príbehu 

c) vedieť používať opytovacie 

dodatky 

2 MV, OSR 

Kultúra 

Návyky 

tínedžerov 

 

Návyky tínedžerov vo VB Porovnať a diskutovať 

o živote tínedžerov 

u nás  a vo VB 

a) vyjadriť svoje záľuby 

b) porovnať život tínedžerov vo 

VB a v našej krajine  

1 MKV, RoV 

 

IKT - počítače 

 

 

 

Práca s odborným 

textom 

1. Práca s odborným 

textom 

2. Rozšírená slovná 

zásoba – odborné 

výrazy 

a) vyhľadať informácie v texte,  

b) pochopiť hlavnú myšlienku   

c)  hľadať špecifické 

informácie v čítanom texte 

1 MKV 

Opakovanie 
 

 

 

 

 

 

Zopakovať a utvrdiť 

gramatiku a slovnú 

zásobu z 2. lekcie. 

Projekt - zlepšiť písomný 

prejav- 

časové výrazy 

1. Opakovanie 2. lekcie 

2. Práca na projekte 

3. Pieseň 

4. Test č. 2 

 

Upevnenie a zautomatizovanie 

prebratého učiva. 

Žiak prostredníctvom projektu 

a testu preukáže svoje zručnosti 

a vedomosti. 

2 PPZ 

MV 

 

Lekcia 3 

A Ty a tvoje 

telo 

 

 Rozšíriť slovnú zásobu – 

ľudské telo 

 Vzťažné vety 

 

 

1. Rozšírenie slovnej 

zásoby – ľudské telo 

2. Práca s textom 

3. Vzťažné vety 

Čítanie a písanie s použitím 

vzťažných viet 

 

3 OSR 

B Sweet Sue 

 

 

Zopakovanie gramatiky – 

mal by, nová gramatika 

mohol by 

1. Gramatika – should, 

might 

2. Práca s textom 

a) vedieť poradiť v prípade 

nejakého problému 

b) vedieť predvídať dôsledky 

3 MKV, OSR 



 3. Vzťažné vety určitej situácie 

C Starostlivosť  

o seba 

 

 

 

 

 

Rozšíriť slovnú zásobu 

spojenú so zdravím 

a vedieť poradiť druhým 

1. Rozšírenie slovnej 

zásoby – zdravie, 

problémy a starostlivosť 

2. Práca s textom 

3. U lekára 

 

 

a)rozumieť textu o zdravom 

jedení a zachytiť hlavné body 

 b)vedieť poradiť pri správnej 

výžive  

c)napísať zoznam pravidiel 

správnej výživy 

d) rolová úloha- u lekára 

b)diskusia o správnej výžive 

 

3 Dodržiavanie 

pravidiel zdravého 

životného štýlu 

a bezpečnosti pri 

práci, prevencia, 

OZZ 

D Deti 

 

Precvičiť výrazy na 

vyjadrenie súhlasu alebo 

nesúhlasu 

1. Práca s textom 

2. Užitočné výrazy 

3. Vyjadrenie súhlasu, 

nesúhlasu 

 

Vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas, 

presvedčenie, vyjadriť svoj 

názor 

 

2 OSR 

Kultúra 

Športové 

udalosti 

Dôležité športové udalosti 

voVB 

1. Práca s textom 

 

Porovnať športové udalosti u 

nás a vo VB 

1 MKV 

Biológia 

Vitamíny a 

minerály 

Práca s odborným 

 textom 

 

1. Práca s odborným 

textom 

2. Rozšírená slovná 

zásoba – vitamíny a 

minerály 

a) vyhľadať informácie v 

texte,  

 b) pochopiť hlavnú myšlienku   

   c)  hľadať špecifické 

informácie v čítanom texte 

1 MKV 

Opakovanie 
 

Zopakovať a utvrdiť 

gramatiku a slovnú 

zásobu z 3. lekcie. 

Projekt - zlepšiť písomný 

prejav 

1. Opakovanie 3. lekcie 

2. Práca na projekte 

3. Pieseň 

4. Test č. 3 

 

Upevnenie a zautomatizovanie 

prebratého učiva. 

Žiak prostredníctvom projektu 

a testu preukáže svoje zručnosti 

a vedomosti. 

2 PPZ 

MV 

 

Lekcia 4 

A Kráľ Artur 

 

Rozumieť pojmom 

spojených s históriou, 

zachytiť ich v texte 

1.Práca s textom 

2.Slovesné tvary – 

gerundium alebo 

neurčitok 

a) pochopiť hlavné body 

prečítaného textu 

b) hľadať špecifickú informáciu 

v texte 

3 MKV 



 

 

c) vypočuť si text a zachytiť 

špecifické infomácie 

B.Nočný 

vlamač 

Práca s textom 

There´s 

someone/something  

Písanie , hovorenie 

 

1.Práca s textom 

2. Gramatika - There´s 

someone/something  

3. Opis obrázku 

 

a) reagovať na príbeh alebo 

udalosť  

b) opísať dej, ktorý sa 

uskutočnil 
c) rozumieť kľúčovým bodom 

v texte komiksu 

3 OZZ 

C 

Predstavivosť 

 

Prídavné.mená končiace 

na -ed alebo –ing 

 

1.Príd.mená -ed alebo 

ing 

2. Kvíz 

a)Vybrať z ponúknutých 

možností 

b)Identifikovať, opísať, 

potvrdiť 
c) práca s  obrázkom,  

opísať čo cítiš, počuješ.... 

 

3 Vedieť správne  

posúdiť 

seba a svoje 

schopnosti 

Zdravá  

sebakritika 

OSR 

D Deti  

 

Práca s textom, 

precvičovanie dialógov v 

reštaurácii 

1. Práca s textom 

2. Užitočné výrazy 

3. Objednanie jedla 

 

a)rozumieť postupu pri objednaní 

jedla 

b) dialógy v reštaurácii 

2 MKV 

Kultúra  

Robin Hood 

 

Spoznávanie historických 

osobností 

1. Práca s textom 

 

a) vyhľadať informácie v 

texte,  

 b)  hľadať špecifické 

informácie v čítanom texte 

c) opísať hrdinu našej histórie 

1 MKV 

Umenie Spoznávanie známych 

výtvarných diel, Národnú 

galériu v Londýne 

1. Práca s odborným 

textom 

a) vyhľadať informácie v 

texte,  

 b)  hľadať špecifické 

informácie v čítanom texte 

c) opísať umelecké dielo 

1 MKV 

Opakovanie 
 

Zopakovať a utvrdiť 

gramatiku a slovnú 

zásobu z 3. lekcie. 

1. Opakovanie 3. lekcie 

2. Práca na projekte 

3. Pieseň 

Upevnenie a zautomatizovanie 

prebratého učiva. 

Žiak prostredníctvom projektu 

2 PPZ 

MV 

 



Projekt - zlepšiť písomný 

prejav 

4. Test č. 3 

 

a testu preukáže svoje zručnosti 

a vedomosti. 

Lekcia 4 

A Klimatické 

zmeny 

 

Diskusia o globálnom 

otepľovaní a biopalivách, 

trpný rod 

1. Práca s textom 

2. Trpný od – prítomný 

čas 

a) reagovať na hlavné body k 

problému globalizácia 

b) prečítať text a vybrať hlavné 

body textu 

 

 

3 Uvedomenie si 

vlastnej 

zodpoved- 

nosti voči  

prírode, 

pestovanie 

pozitívneho 

vzťahu k nej 

Vplyv 

klimatických 

zmien 

OZZ, EV 

B Smart Alecov 

plán 

 

Diskusia o ďalších 

problémoch ŽP 

a použitie trpného rodu 

v iných časoch  

1. Práca s textom 

2. Trpný od –rôzne časy 

a) vedieť rozprávať o 

najväčších problémoch  

životného prostredia 

d)úvaha, ako možno prispieť k 

zmierneniu situácie vo svete 

3 OZZ, EV 

C Starostlivosť 

o prírodu 

 

Precvičiť písanie, čítanie 

a rozprávanie na tému ŽP 

1. Práca s textom 

2. diskusia o 

možnostiach pomoci 

životnému prostrediu 

a) napísať aké sú problémy a 

kde je možné pomôcť 

životnému prostredu 

b) diskusia o možnostiach 

pomoci životnému prostrediu 

2 OZZ, EV 

D Deti 

 

Precvičiť výrazy na 

vyjadrenie obáv 

1. Práca s textom 

2. Užitočné výrazy 

3. Vyjadrenie obáv 

Vyjadriť svoj  názor ako sa  

cítim 

2 OSR 

Kultúra 

Austrália 

Práca s textom 

o histórii, zaujímavostiach 

Austrálie 

1. História a 

 zaujímavosti Austrálie 

 

a) rozprávať sa o živote 

a zaujímavostiach Austrálie 

1 Kultúra a umenie 

  

MKV 

Veda 

Hurikány 

Práca s odborným textom  1. Práca s odborným 

textom 

a) vyhľadať informácie v 

texte,  

 b)  hľadať špecifické 

1 Vplyv 

klimatických 

zmien 



informácie v čítanom texte OZZ, EV 

Opakovanie 
 

Zopakovať a utvrdiť 

gramatiku a slovnú 

zásobu z 5. lekcie. 

Projekt - zlepšiť písomný 

prejav – usporiadanie 

textu, téma: slávni ľudia 

1.  Opakovanie 5. lekcie 

2. Práca na projekte 

3. Pieseň 

4. Test č. 5 

 

Upevnenie a zautomatizovanie 

prebratého učiva. 

Žiak prostredníctvom projektu 

a testu preukáže svoje zručnosti 

a vedomosti. 

2 PPZ 

MKV 

OZZ 

EV 

Lekcia 6 

A Priatelia 

Prvý typ podmienkových 

viet, precvičiť spôsob 

dávania rád 

1. Práca s textom 

2. Frázové slovesá  

3.Prvý kondicionál 

4. Posluch s 

porozumením 

a) čítať text o priateľstve a 

vybrať špecifické informácie 

b) v počutom texte rozlíšiť kto 

nám čo poradil 
c) gramaticky správne vyjadriť 

prvú podmienku 

 

2 Rozvíjanie priat. 

vzťahov 

v kolektíve, 

rešpektovanie 

odlišností, prejavu, 

názorov a postojov 

Tolerancia 

OSR 

B Potrebujeme 

dovolenku 

 

Rozprávanie o dovolenke 

a iných plánoch, úvod do 

časových vedľajších viet 

1. Práca s textom 

2. Časové vedľajšie vety 

a) počúvať čo sa stalo podľa 

obrázkov   

b) porozumieť hlavnej myšlienke 

textu 

d) porozumieť príbehu zápletke, 

vyvrcholeniu a rozuzleniu   

2 OSR 

C Generačný 

rozdiel 

 

Diskutovať o problémoch 

tínedžerov, tvorba 

podstatných mien zo 

slovies 

1. Čítanie a diskusia 

2. Slovesá a podst. 

mená 

a) zmeniť sloveso na pod.m.   

b) zahrať krátku telef. scénku 

c) dať ľuďom radu  

d) diskusia o programe, ktorý 

pomáha osobám riešiť ich 

problémy 

2 MV 

D Deti 

 

Vedieť vyjadriť účel, 

zámer 

1. Práca s textom 

2. Užitočné výrazy 

3. Vyjadrenie účelu, 

zámeru 

 

a) vyhľadať špecifické informácie 

v prečítanom texte 

b) rozumieť hlavnej myšlienke 

prečítaného príbehu 

c) vedieť vyjadriť účel, zámer 

1  

Kultúra Práca dobrovoľníkov 1. Práca s textom a) diskusia o dobrovoľníckej 1 Spolupatřičnosť, 



Dobrovoľníctvo 2. Diskusia o 

dobrovoľníckej práci 

práci rešpektovanie 

odlišností, prejavu, 

názorov a postojov, 

tolerancia 

OSR 

Občianska 

náuka 

EU 

Vedieť základné 

informácie o EU 

1. Práca s odborným 

textom 

a) diskusia o EU 1 MKV 

Opakovanie 
 

Zopakovať a utvrdiť 

gramatiku a slovnú 

zásobu zo 6. lekcie. 

Projekt – opísať problém 

a poskytnúť radu 

1. Opakovanie 6. lekcie 

2. Práca na projekte 

3. Pieseň 

4. Test č. 6 

 

Upevnenie a zautomatizovanie 

prebratého učiva. 

Žiak prostredníctvom projektu 

a testu preukáže svoje zručnosti 

a vedomosti. 

2 PPZ 

MKV 

 

 

 

POUŽITÉ SKRATKY: 

 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

EV – Environmentálna výchova 

MV – Mediálna výchova 

MKV– Multikultúrna výchova 

DV – Dopravná výchova  

OZZ – Ochrana života a zdravia 

PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

RV – Regionálna výchova 

RoV – Rodinná výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk  

1.Záhlavie 

Názov predmetu Jazyk a komunikácia. Druhý cudzí jazyk. Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 1 hodiny týždenne ( ŠVP ), spolu 33vyučovacích hodín  

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

V dnešnej dobe si možno život bez znalosti cudzieho jazyka len ťažko predstaviť a zároveň si musíme priznať, že jeden cudzí jazyk nestačí. 

 Už len medzinárodné súvislosti, svetová globalizácia, migrácia obyvateľstva a skutočnosť že žijeme v Európskej únii hovorí jasnou rečou. Preto 

potreba rozvíjať komunikačné schopnosti medzi príslušníkmi rôznych kultúr, spoznávať nemecky hovoriace krajiny, život ľudí a kultúru týchto 

krajín je prioritou nemeckého jazyka. Nejde pritom o formálne ovládanie nemeckého jazyka, ale schopnosť komunikovať v tomto jazyku, 

podporiť schopnosti žiakov samostatne myslieť, vedieť si vyhľadať informácie a vedieť získané informácie použiť. 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 

 



Všeobecný cieľ:  Hlavným cieľom je komunikácia v nemeckom jazyku. Je potrebné zohľadniť vekové a vývinové osobitosti žiaka, prihliadať na 

jeho postoje, záujmy, potreby a výkonnostnú úroveň. Dôležité je tiež nadviazanie na skúsenosti a životné situácie z reálneho života, podporiť 

prirodzenú zvedavosť žiaka, jeho spontánnosť, fantáziu, radosť z objavovania. 

Špecifické ciele: 

a) vzdelávacie  

Proces vyučovania nemeckého jazyka je chápaná ako celok. Je potrebné viesť žiaka k tomu, aby samostatne pristupoval k témam a situáciám 

a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka, rozvíjať praktické tvorivé ciele na potreby životnej a profesijnej orientácie žiaka. 

b) výchovno – vzdelávacie 

 Prednostné postavenie má ústny prejav, všetky čiastkové oblasti vychádzajú z neho a do neho opäť ústia. V popredí sú však aj stratégie čítania 

s porozumením a produktívne písomné aktivity za pomoci vhodných aktivít, cvičení podnetov a opakovania preberaného učiva vo vyváženom 

pomere, aby sa primeraným spôsobom využil tvorivý potenciál mladých ľudí. 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Ústna komunikácia 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci sa vedeli ústne vyjadriť k sebe, bezprostrednému i vzdialenejšiemu okoliu, precvičovaniu slovnej zásoby. 

Nadviazanie sociálnych kontaktov 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci porozumeli otázke, vedeli odpovedať, pozdraviť sa, rozlúčiť, nadviazať kontakt, predstaviť sa, poďakovať 

vedieť vyjadriť svoje pocity, viesť jednoduchý dialóg,  

Počúvanie s porozumením  

Vo vyučovaní je potrebné vybrať vhodný text,  adaptáciu textu, využiť moment prekvapenia, vzbudiť u žiakov zvedavosť, podporiť 

vizualizáciou, pripraviť žiakov na aktívne počúvanie. 

Rozprávanie, rozvíjanie rečových schopností 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli viesť dialóg, počúvať a čítať a porozumením,  reproduktívne i produktívne písať, dramatizovať príbeh, 

reč aktívne používať.  

Čítanie s porozumením  

Viesť žiakov k porozumeniu, slov, krátkych spojení, jednoduchého textu. 

Písanie  



Viesť žiaka k bezchybnému písaniu rôznych slov a textov na základe určitých pravidiel. 

Ovládanie gramatických pravidiel 

Výučba smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili tvoriť gramaticky správnu vetu, časovať, skloňovať, používať predložky, ovládať slovné zvraty,... 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Všeobecne 

-  Ťažisko osvojovania si jazyka je v oblasti ústnej komunikácie, hlavne v oblasti dialogického rozprávania. 

-  Základom a všeobecným cieľom učenia sa je používanie jazyka v jednoduchých každodenných situáciách.  

-  Ako ďalší základ procesu učenia sa jazyka slúžia krátke a jednoduché autentické texty z každodenného života (napr. listy) a jednoduché 

fiktívne texty (napr. krátka próza, krátke básne). 

-  Okrem toho treba dbať o to, aby žiaci boli v prvom rade jazykovo pripravení na požiadavky v ich vlastnom sociálnom prostredí a vo svete ich 

vlastných zážitkov. 

Stratégie rozhovoru  

V úzkej súvislosti s komunikačnými zámermi sa používajú stratégie rozhovoru na nadviazanie, udržiavanie a ukončenie rozhovorov: 

-  členenie rozhovoru: začať (Kann ich Sie etwas fragen?), členiť – (Ein weiterer Punkt ist ...), ukončiť rozhovor (Ich glaube, das war´s), 

-  základné formy vedenia rozhovoru: impulz a reakcia (otázka, výzva, vyjadrenie názoru, informácia a reakcia na ňu), potvrdenie výroku (Ja, 

genau!), negácia (Das ist nicht wahr!), reprodukcia výroku (Und dann hat er gesagt, er wird ...), 

-  komunikačné postoje a návyky: elipsa (Wann kommst du? Morgen!), signály hovoriaceho (Das ist doch schön, nicht wahr?), signály 

počúvajúceho (mhm, aha; wirklich?), 

-  kooperatívne stratégie: spätné otázky (Wie war das, bitte?), kontrola pochopenia (Stimmt es, dass...), zjednodušenie výpovede, opakovanie, 

opis slov, hláskovanie (Die Stadt heißt Krems: Konrad – Richard – Emil – Maria – Siegfried), 

-  formuly pri telefonovaní: ohlásiť sa, začať rozhovor, opýtať sa na niekoho, prepojiť, skontrolovať pochopenie, ukončiť rozhovor. 

Scenáre  

Komunikačné zámery a stratégie rozhovoru tvoria všeobecný základ pre scenáre. Scenáre sú všeobecné a komplexné vzory verbálnej 

komunikácie, ktoré sa dajú použiť v ľubovoľnom počte konkrétnych situácií na uskutočnenie zámerov a účelov komunikácie. Na vyučovaní by 

sa mali na základe rozličných tém a situácií pravidelne precvičovať takéto scenáre: 

-  výmena informácií: rozprávať o niečom, informovať, vysvetliť, požiadať o informáciu a podať informáciu, 

-  sociálne kontakty: každodenné rozhovory, „Smalltalk“ (minidialógy o každodenných témach), 



-  výzvy a návody: rozhovory v oblasti služieb; požiadať niekoho o láskavosť, prehovoriť niekoho, požiadať niekoho o radu, dať radu, pozvať 

niekoho, sťažovať sa, 

-  výmena názorov: spoločné úvahy, hľadanie riešenia, diskusia. 

Počúvanie  

-  známych tém z každodenného života a každodenných štandardných situácií, 

-  čo najautentickejších textov na počúvanie, 

-   neznámych jazykových prvkov v textoch na počúvanie, pokiaľ v rozhodujúcej miere nebránia zvládnutiu úlohy, 

-  jednoducho formulovaného a jasne artikulovaného spisovného jazyka, 

-  primeranej rýchlosti pri rozhovore s možnosťou zopakovania, ak je to potrebné pre porozumenie textu, 

-  tém a textov na počúvanie, ktoré sú v prvom rade relevantné pre vlastný svet žiaka.  

 Porozumenie 

 – globálne 

-  porozumieť podstatným informáciám v krátkych textoch na počúvanie (rozhlas, audiokazeta) a podľa možnosti v audiovizuálnych textoch 

(film a televízia) ako aj v jednoduchých bežných rozhovoroch 

- selektívne  

-  rozpoznať špeciálne komunikačné zámery a porozumieť im (napr. hnev, irónia) v počutých situáciách a v audio-, resp. videotextoch pri jasnej 

intonácii  

-  rozpoznať hlavné zámery v krátkych verejných oznamoch a hláseniach a porozumieť im 

- detailné  

-  porozumieť jednoduchým návodom a pokynom ako impulzom k činnosti 

-  porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých informáciách. 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 



Ja a moje okolie Sprístupňovanie nového 

učiva, 

Práca so slovom: hovoreným, 

písaným, počutým, 

Počúvanie 

Dialóg,  

piesne  

Predstaviť, opísať, 

sprostredkovať 

 Skupinová práca, práca vo 

dvojiciach, frontálne 

vyučovanie,  

Hry, hračky, obchod, kalendár, čas Hra,  

Tvorba otázky a odpovede, 

Vypočítanie,  

Dialógy 

Nácvik piesne, 

Tvorba viet 

 Individuálna práca,  hra 

v skupine  

Jednotlivé metódy a formy práce sa navzájom dopĺňajú a kombinujú podľa potreby a aktuálnosti. 

6. Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje, ktoré sa navzájom dopĺňajú a kombinujú podľa 

potreby a aktuálnosti: 

 

 

Názov tematického celku 

 

Ja a moje okolie 

 

Hra, hračky, obchod, 

kalendár, čas 

Odborná literatúra 

 

Tradičné učebnice 

Tlač 

- časopisy pre mládež 

- noviny, časopisy,  magazíny 

- komiksy a obrázkové príbehy 

- texty piesní 

 

Didaktická technika 

-  slovníky 

-  tabuľa 

-žiacke zošity 

-didaktické 

prostriedky vyrobené 

svojpomocne 

-kartičky, iný 

materiál na hry 

Ďalšie zdroje 

 

- internet, knižnica,  

- portál Goetheho inštitútu 

- prezentácie, vlastné, žiacke,  prevzaté, 



 

7. Hodnotenie a klasifikácia 
 

Hodnotenie a klasifikácia v nemeckom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo 

využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

 Pri hodnotení v predmete nemecký jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a 

štruktúra odpovede. 

 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania nemeckého jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať 

náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

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

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto kritériá v predmetovej komisii. 

Kontrolné písomné práce, písomné testy a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne 

nehromadili v určitých obdobiach. 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je 

aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, prezentovanie žiackych prác. 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné hodnotenie /pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

- fólie na spätný 

projektor 

- práce žiakov  

- názorné materiály,  

-  zbierky materiálov  

-audiovizuálne 

didaktické 

prostriedky 

-kazetový magnet 

- rádio 

- televízny prijímač 

a videorekordér 

-  počítač 

-  CD- nosiče 

 



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

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to 

pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Hodnotenie musí mat motivačnú funkciu. 

 

Kritériá hodnotenia žiaka: 

Pri hodnotení výkonu žiaka v nemeckom jazyku sledujeme  úroveň jeho rečových zručností t.j. 

· počúvanie s porozumením 

· čítanie s porozumením 

· hovorenie 

· písanie 

 

Pri hodnotení berieme do úvahy: 

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

· do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie 

· hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby a frekventovaných gramatických štruktúr 

· hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na situáciu prejavu 

· rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi žiakmi 

· rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr 

 

Hodnotenie ústnej odpovede : 
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť 

zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

 

Pri ústnej odpovedi hodnotíme: 

· hranie úloh – dialóg 

· opis obrázka 

· reprodukcia textu 

 

Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

· plynulosť reči – 20% 



· výslovnosť a intonácia – 20% 

· rozsah slovnej zásoby – 20% 

· komunikatívna schopnosť – 20% 

. gramatická presnosť – 20% 

 

Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

 

100% - 90%  = výborný (1) 

 89% - 75%  = chválitebný (2) 

 74% - 50%   = dobrý (3) 

 49% - 30%  = dostatočný (4) 

 menej ako 29% =  nedostatočný (5) 

 

Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku: 

Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, učiteľ kladie málo otázok, aby si 

spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamžité a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však správna, v prejave nie je veľa prestávok, je 

pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na spresnenie odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 

Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, prejav s kratšími 

prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach, učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú menej 

vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, prejav s dlhšími 

prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i 

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

Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná 

zásoba, neschopnosť použiť základné gramatické štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

 

Hodnotenie písomného prejavu : 
V nemeckom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy 

(žiadosť, objednávka, list priateľovi). 

V písomnom prejave hodnotíme: 



o spracovanie úlohy – obsah 

o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr 

o lexikálnu stránky písomného prejavu 

o štylistickú stránku písomného prejavu 

o kompozíciu 

 

Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez 

pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri zrozumiteľnosti textu, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2) Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou nesúvisia, väčšinou vhodne použité 

gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, 

miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia. 

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

chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet a súvetí, neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá 

slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná kompozícia. 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov: 

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou   

( napr. 93% = 1 ). 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov:   

Percentá %       Známka 

100 – 90               1 

89 – 75                 2 

74 – 50                 3 

49 – 30                 4 

29 – 0                   5 

 

 



Zostavovanie testov: 

Základný test by mal obsahovať: 

úlohy k slovnej zásobe 

gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami 

rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede 

čítanie prípadne počúvanie s porozumením 

 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 

obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami. 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

Tvorivosť – vlastný prínos 

 

20% 

Na vysokej úrovni, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený 

novým podnetom, dokáže vyjadriť 

veku primerané postoje 

 

Informácie – výber zdrojov 

 

20% 

Vie vyhľadávať samostatne, vie 

ich použiť v praxi, pracuje 

samostatne po návode učiteľa 

Pojmy a poznatky 10% Ovláda podľa učebných osnov 

a vie ich využívať 

Grafický prejav 10% Estetický, úhľadný, bez väčších 

nedostatkov 

 

Logické operácie 

 

20% 

Pri riešení úloh uplatňuje logiku, 

funkčne využíva vedomosti 

a zručnosti, čitateľská gramotnosť 

je na vysokej úrovni 



 

Prezentácia 

 

20% 

Samostatný ústny prejav, správny 

a výstižný, osvojenú slovnú 

zásobu dokáže vhodne používať 

v komunikácii, prezentuje 

samostatne, vie vzbudiť záujem 

 

 
 

STUPNICA HODNOTENIA 
TESTOV A PÍSOMNÝCH PRÁC 



% 100-90% 89-75% 74-50% 49-30% 29-0% body 1 2 3 4 5 

body 1 2 3 4 5 55 55-50 49-41 40-28 27-17 16-0 

10 10–9 8–7 6–5 4–3 2–0 56 56-50 49-42 41-28 27-17 16-0 

11 11–10 9–8 7–6 5–3 2–0 57 57-51 50-43 42-29 28-17 16-0 

12 12–11 10–9 8–6 5–4 3–0 58 58-52 51-44 43-29 28-17 16-0 

13 13–12 11–10 9–7 6–4 3–0 59 59-53 52-44 43-30 29-18 17-0 

14 14–13 12–11 10–7 6–4 3–0 60 60-54 53-45 44-30 29-18 17-0 

15 15–14 13–11 10–8 7–5 4–0 61 61-55 54-46 45-31 30-18 17-0 

16 16–14 13–11 10–8 7–5 4–0 62 62-56 55-47 46-31 30-19 18-0 

17 17–15 14–13 12–9 8–5 4–0 63 63-57 56-47 46-32 31-19 18-0 

18 18–16 15–14 13–9 8–5 4–0 64 64-58 57-49 48-32 31-19 18-0 

19 19–17 16–14 13–10 9–6 5–0 65 65-59 58-49 48-33 32-20 19-0 

20 20–18 17–15 14–10 9–6 5–0 66 66-59 58-50 49-33 32-20 19-0 

21 21–19 18–16 15–11 10–6 5–0 67 67-60 59-50 49-34 33-20 19-0 

22 22–20 19–17 16–11 10–7 6–0 68 68-61 60-51 50-34 33-20 19-0 

23 23–21 20–17 16–12 11–7 6–0 69 69-62 61-52 51-35 34-21 20-0 

24 24–22 21–18 17–12 11–7 6–0 70 70-63 62-53 52-35 34-21 20-0 

25 25–23 22-19 18–13 12–8 7–0 71 71-64 63-53 52-36 35-21 20-0 

26 26–23 22-20 19–13 12–8 7–0 72 72-65 64-54 53-36 35-22 21-0 

27 27–24 23–20 19–14 13–8 7–0 73 73-66 65-55 54-37 36-22 21-0 

28 28–25 24–21 20–14 13–8 7–0 74 74-67 66-56 55-37 36-22 21-0 

29 29–26 25–22 21–15 14–9 8–0 75 75-68 67-56 55-38 37-23 22-0 

30 30-27 26–23 22–15 14–9 8–0 76 76-68 67-57 56-38 37-23 22-0 

31 31–28 27–23 22–16 15–9 8–0 77 77-69 68-58 57-39 38-23 22-0 

32 32–29 28–24 23–16 15–10 9–0 78 78-70 69-59 58-39 38-23 22-0 

33 33-30 29–25 24–17 16–10 9–0 79 79-71 70-59 58-40 39-24 23-0 

34 34–31 30-26 25-17 16–10 9–0 80 80-72 71-60 59-40 39-24 23-0 

35 35–32 31–26 25–18 17–11 10-0 81 81-73 72-61 60-41 40-24 23-0 

36 36–32 31-27 26–18 17–11 10-0 82 82-74 73-62 61-41 40-25 24-0 

37 37–33 32–28 27–19 18–11 10-0 83 83-75 74-62 61-42 41-25 24-0 

38 38–34 33–29 28-19 18–11 10-0 84 84-76 75-63 62-43 42-26 25-0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 39-35 34-29 28-20 19–12 11-0 85 85-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

40 40-36 35-30 29-20 19–12 11-0 86 86-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

41 41-37 36-31 30-21 20–12 11-0 87 87-78 77-65 64-44 43-26 25-0 

42 42-38 37-32 31-21 20–12 11-0 88 88-79 78-66 65-44 43-26 25-0 

43 43-39 38-32 31-22 21-13 12-0 89 89-80 79-67 66-45 44-27 26-0 

44 44-40 39-33 32-22 21-13 12-0 90 90-81 80-68 67-45 44-27 26-0 

45 45-41 40-34 33-23 22-14 13-0 91 91-82 81-68 67-46 45-27 26-0 

46 46-41 40-35 34-23 22-14 13-0 92 92-83 82-69 68-46 45-28 27-0 

47 47-42 41-35 34-24 23-14 13-0 93 93-84 83-70 69-47 46-28 27-0 

48 48-43 42-36 35-24 23-14 13-0 94 94-85 84-71 70-47 46-28 27-0 

49 49-44 43-37 36-25 24-15 14-0 95 95-86 85-71 70-48 47-29 28-0 

50 50-45 44-38 37-25 24-15 14-0 96 96-86 85-72 71-48 47-29 28-0 

51 51-46 45-38 37-26 25-15 14-0 97 97-87 86-73 72-49 48-29 28-0 

52 52-47 46-39 38-26 25-16 15-0 98 98-88 87-74 73-49 48-29 28-0 

53 53-48 47-40 39-27 26-16 15-0 99 99-89 88-74 73-50 49-30 29-0 

54 54-49 48-41 40-27 26-16 15-0 100 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 



Oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: druhý cudzí jazyk - nemecký jazyk 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 1 hod týždenne ( ŠVP ), spolu 33 hodín 

Tematický celok Cieľ 

Kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak 

vie 

Prierezové témy/ 

Poznámka 

Úvod 

 

 

 

 

Hry a čas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Úvodné pokyny, 

Opakovanie tematických 

celkov Ja a moja rodina, 

Hry a šport, Rodina 

a bývanie, Škola. 

 

Komunikácia v cudzom 

jazyku. 

 

Zisťovanie ceny. 

Časovanie modálnych 

slovies. 

 

 

Čítanie s porozumením. 

Počúvanie  

s porozumením. 

 

Časová predložka „im“ 

 

Slovná zásoba. 

 

Vetné modely. 

 

 

Časové predložky. 

1.-2.Opakovanie učiva 

siedmeho ročníka 

3.Hračky. Slovná 

zásoba. 

4.Koľko stojí...? 

5.Čo si kúpiš? 

6.Vezmem si ... 

7.Chcem ... 

8.V obchode 

s hračkami. 

9.Katalóg hračiek. 

10.Na blšom trhu. 

11.Názvy mesiacov 

v roku. 

12.Wilkov kalendár. 

13.-14.Projektová 

práca: Môj kalendár. 

16.Pieseň o ročných 

obdobiach. 

17.Kedy má kto 

narodeniny. 

18.Radové číslovky. 

Čas. 

19.Koľko je hodín? 

20Pondelok v rodine 

Bergerovej. 

Komunikovať v cudzom 

jazyku 

 

 

-pozná slovnú zásobu, 

 

- spýtať sa na cenu, 

 

- časovať modálne slovesá, 

 

 

- skloňovať podstatné mená 

v akuzatíve Sg., 

 

-použiť určitý, neurčitý, 

negatívny člen, 

 

 

 

-tvoriť a prezentovať svoju 

projektovú prácu, 

-čo je typické pre rpčné 

obdobia 

- určenie dátumu, 

 

- pozná radové číslovky 

BOZP 

 

OSR 

 

VMR 

 

 

OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV 

 

EMV 

 

 

 

 

 

 



 

Dialógy. 

Zisťovanie času a dátumu. 

Fotopríbeh. 

 

Slovesá s predponami. 

 

Tvorba projektu. 

 

Príslovky času. 

 

Monologické rozprávanie. 

 

Čítanie s porozumením. 

 

Príbeh o „Spielmobile“. 

 

Opakovanie. 

 

Hodnotenie. 

21.Časovanie slovies 

s neodlučiteľnou 

predponou. 

22.Projektová práca: 

Jeden deň v našej 

rodine. 

23.Časti dňa.  

24.-25.Projektová 

práca: Môj deň. 

26.Pozvánka na párty. 

27.Brigita oslavuje. 

28.Pán Fisherr; hra. 

29.Pieseň 

o Deutschmobile. 

30.-31.Opakovanie 

gramatických javov 

a slovnej zásoby. 

32.-33. Hodnotenie. 

Klasifikácia 

 

 

 

 

- slovnú zásobu, 

- zistiť čas, 

- čítať s porozumením, 

 

- časovať slovesá 

s odlučiteľnou predponou, 

 

- tvoriť a prezentovať prácu, 

 

 

- použiť príslovky času, 

 

- tvoriť a prezentovať prácu, 

- čítať s porozumením, 

 

 

 

- počúvať s porozumením, 

 

 

 

 

VMR – Práva 

a povinnosti detí. 

 

 

 

 

OSR 

 

 

 

 

OSR 

 

Prierezové témy – použité skratky 

MKV – Multikuktlúrna výchova 

HUV – Hudobná výchova 

ENV – Enviromentálna výchova 

VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: druhý cudzí jazyk...Ruský jazyk 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

V dnešnej dobe si možno život bez znalosti cudzieho jazyka len ťažko predstaviť a zároveň si musíme priznať, že jeden cudzí jazyk nestačí. 

Už len medzinárodné súvislosti, svetová globalizácia, migrácia obyvateľstva a skutočnosť že žijeme v Európskej únii hovorí jasnou rečou. 

Preto potreba rozvíjať komunikačné schopnosti medzi príslušníkmi rôznych kultúr, spoznávať rusky hovoriace krajiny, život ľudí a kultúru 

týchto krajín je prioritou ruského jazyka. Nejde pritom o formálne ovládanie ruského jazyka, ale schopnosť komunikovať v tomto jazyku, 

podporiť schopnosti žiakov samostatne myslieť, vedieť si vyhľadať informácie a vedieť získané informácie použiť. 

Učebný predmet ruský jazyk je zameraný na rozvoj jazykových kompetencií tak, ako sú sformulované v Európskom referenčnom rámci. 

Žiak má nadobudnúť kompetencie, ktoré mu umožnia ovládať jazyk v základnom rozsahu , ktorý mu umožňuje opisovať každodenné 

situácie predvídateľného obsahu aj keď je nútený  obsah výpovede obmedziť a potrebné slová hľadať. Požiadavky kladené na žiaka 

vyžadujú uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Sám žiak si musí zvoliť úroveň náročnosti pre svoju budúcu prax. 

V novej koncepcii vzdelávania sa opierame o štyri jazykové piliere: 

 



Učiť sa poznávať – osvojovať si nástroje pochopenia sveta a rozvinúť zručnosti potrebné na učenie. 

Učiť sa konať – naučiť sa tvorivo zasahovať do svojho prostredia. 

Učiť sa žiť medzi ľuďmi – vedieť spolupracovať s ostatnými. 

      Učiť sa byť – porozumieť vlastnej osobnosti a jej utváraniu  súlade s morálnymi hodnotami.  

      Predmet „Ruský jazyk“ je obsahovo zameraný na poskytnutie základných predpokladov pre komunikáciu žiakov,  prispieva 

k väčšej mobilite v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna 

výchova žiakov. V praxi to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné 

na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, 

identita a podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať.  

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ:  

Hlavným cieľom je komunikácia v ruskom jazyku. Je potrebné zohľadniť vekové a vývinové osobitosti žiaka, prihliadať na jeho postoje, záujmy, 

potreby a výkonnostnú úroveň. Dôležité je tiež nadviazanie na skúsenosti a životné situácie z reálneho života, podporiť prirodzenú zvedavosť 

žiaka, jeho spontánnosť, fantáziu, radosť z objavovania. 

Špecifické ciele:  

Spoločenské: 

 1. podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a pomáhal cudzincom vo svojej vlastnej krajine 

 2. žiak pochopí potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako nikdy sa nekončiaci celoživotný proces 

  Vzdelávacie: 

4. získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku na referenčnom stupni A1 až A2, čo sa odrazí 

  v jednotlivých komunikačných zručnostiach 

 2. získanie zručnosti samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy v pracovnom zošite 

3. v súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne a receptívne osvojenie základných gramatických javov 

nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, 

pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy. 

Výchovné:  

1. rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach a v skupinách 

2. Prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri tvorbe situácií, replík, dotváraní textov a zapájaní sa do 

jazykových hier 

 Žiak je stredobodom vyučovania. Výber tém, textov a sociálnych foriem orientujeme s ohľadom na vek, primerané postoje, zážitky, záujmy 

a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je 

zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú úlohu. 



  Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť, 

spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá zotrváva, len v priebehu pubertálneho vývinu 

získava iné formy a je ovplyvňovaná inými záujmami. V súlade s tým zameriavame vyučovací proces na meniace sa vedomie žiaka, na jeho 

skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov. Sústreďujeme sa na formy učenia sa pomocou objavovania, pričom žiaka vedieme vo 

zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupoval k témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka. 

  V popredí sú hravé formy pracovného postupu a vyučovacieho procesu, ktoré čoraz viac zameriavame na praktické tvorivé ciele. Ústny prejav 

má prednostné postavenie; všetky čiastkové oblasti procesu vyučovania a učenia sa jazyka – sprostredkovanie komunikačných zámerov 

a prejavov, slovnej zásoby a gramatiky – vychádzajú z neho a potom do neho vyúsťujú. Vo zvyšujúcej sa miere vystupujú do popredia stratégie 

čítania s porozumením a produktívne písomné aktivity. 

  Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v ruskom jazyku podľa svojich individuálnych predpokladov, pričom 

berieme do úvahy rozdiely v individuálnych schopnostiach a v správaní. 

 Správanie a učenie sa žiaka tvorí integrálnu jednotu afektívnych, motorických a kognitívnych komponentov, pričom zohľadňujeme, že na 

tomto stupni sa postupným vývinom dostáva kognitívny komponent čoraz silnejšie do popredia. Celý proces vyučovania cudzieho jazyka už od 

základov organizovaný ako celok, pričom v súlade so stúpajúcou mierou uvedomelosti žiaka používame špecializované metodické postupy, 

najmä v kognitívnej oblasti.  

Na vyučovaní vedieme žiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr. práca vo dvojiciach, v skupinách a i.) a cvičení na vyučovaní 

k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si ruského jazyka. Metodická pestrosť vzbudzuje záujem u žiaka, pričom stúpa aj význam zaradenia 

moderných komunikačných prostriedkov. 

Pomocou množstva rôznych, čo najautentickejších situácií a textov na vyučovaní sa žiak učí jazykovo a sociálne primerane komunikovať 

na základe rôznych podnetov a s rôznymi partnermi. Autentické komunikačné situácie spočívajú vo vzájomnom pôsobení rečových zručností. 

Ich sprostredkovanie a podpora a ich vzájomná integrácia sa uskutočňuje nepretržitým precvičovaním na vyučovaní. 

  Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami. 

Konfrontácia s reáliami v rusky hovoriacich krajinách podporuje interkultúrne porozumenie, prispieva k interpretácii nášho sveta v protiklade 

k cudziemu a nielen k hromadenou izolovaných informácií. 

 Hlavným cieľom vyučovania ruského jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na dosiahnutie toho to cieľa nebudeme jazykové chyby 

opravovať takým spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr konštruktívnou metódou. 

 Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom pomere, ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich 

stratégiám učenia sa. 

  

 Počúvanie s porozumením 
 Žiaci porozumejú: 

 vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 



 hlavné myšlienky nahrávok a textov, ktoré sú im známe a obsahujú minimálny počet neznámej slovnej zásoby 

 Žiaci: 

 vedia rozlíšiť v texte základné a rozširujúce informácie 

 vedia zachytiť špecifické informácie z textov, ktoré sa týkajú daných tematických okruhov 

 vedia odhadnúť z kontextu význam neznámych slov 

  

 Čítanie s porozumením 
 Žiaci vedia: 

 vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, ktorý má minimálny počet neznámych slov 

  vyhľadať špecifické informácie v jednoduchých textoch 

 v texte rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných 

 vyhľadať relevantné informácie z obrázkov, tabuliek 

  

Ústny prejav 
 Žiaci sa dokážu vyjadriť jednoduchým spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými okruhmi formou monológu aj dialógu. 

 Žiaci vedia: 

 nadviazať krátky dialóg na tému, ktorá im je blízka 

 klásť otázky k danej téme z každodenného života, ktorá im je blízka  

 odpovedať na otázky, rozprávať o bežných témach a vymieňať si pritom jednoduché informácie, jednoduchými vetami opísať seba, svoju 

rodinu, iných ľudí, spôsob života, ich činnosť v škole, vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum 

 jednoducho opísať, čo robili v minulosti 

 vyjadriť v krátkosti jednoduchými vetami, názor na daný problém, otázku, ktorá sa týka stanovených tematických okruhov 

 zostaviť krátke rozprávanie 

 zreprodukovať obsah krátkeho, jednoduchého textu 

Žiaci vedia: 

 jednoduchým spôsobom opísať a porozprávať o: mieste, kde bývajú, o veciach v ich okolí (napr. o dome, obľúbenej veci ) o svojom 

dennom režime a ostatných témach týkajúcich sa určených tematických okruhov 

  

Písomný prejav 
  Žiaci vedia: 

 v súlade s pravopisnými normami správne používať dané jazykové prostriedky, písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať na ňu 



 vyplniť jednoduchý formulár (osobný dotazník), uviesť meno, údaje narodení, národnosť, adresu, pohlavie 

 opísať osoby, zvieratá alebo veci 

 jednoduchým spôsobom opísať udalosti, činnosti a skúsenosti 

 napísať jednoduchý text na základe vizuálneho podnetu, napr. obrázku, fotografie... 

 

 Proces vyučovania ruského jazyka je chápaná ako celok. Je potrebné viesť žiaka k tomu, aby samostatne pristupoval k témam a situáciám a k ich 

zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka, rozvíjať praktické tvorivé ciele na potreby životnej a profesijnej orientácie žiaka. 

Prednostné postavenie má ústny prejav, všetky čiastkové oblasti vychádzajú z neho a do neho opäť ústia.  V popredí sú však aj stratégie čítania 

s porozumením a produktívne písomné aktivity za pomoci vhodných aktivít, cvičení, podnetov a opakovania preberaného učiva vo vyváženom 

pomere, aby sa primeraným spôsobom využil tvorivý potenciál mladých ľudí. 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Ústna komunikácia 

                Výučba smeruje k tomu, aby žiaci sa vedeli ústne vyjadriť k sebe, bezprostrednému i vzdialenejšiemu okoliu 

     Nadviazanie sociálnych kontaktov 

          Výučba smeruje k tomu, aby žiaci porozumeli otázke, vedeli odpovedať, pozdraviť sa, rozlúčiť, nadviazať kontakt, predstaviť sa,   

poďakovať vedieť vyjadriť svoje pocity, viesť jednoduchý dialóg,  

     Rozvíjanie rečových schopností 

               Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli viesť dialóg, počúvať a čítať a porozumením,  reproduktívne i produktívne písať. 

     Ovládanie gramatických pravidiel 

         Výučba smeruje k tomu, aby sa žiaci naučili tvoriť gramaticky správnu vetu, časovať, skloňovať, používať predložky, ovládať slovné 

zvraty,... 

4. Stratégia vyučovania 

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Všeobecne 

-  Ťažisko osvojovania si jazyka je v oblasti ústnej komunikácie, hlavne v oblasti dialogického rozprávania. 



-  Základom a všeobecným cieľom učenia sa je používanie jazyka v jednoduchých každodenných situáciách.  

-  Ako ďalší základ procesu učenia sa jazyka slúžia krátke a jednoduché autentické texty z každodenného života.  

      -  Okrem toho treba dbať na to, aby žiaci boli v prvom rade jazykovo pripravení na požiadavky v ich vlastnom sociálnom prostredí a vo    

          svete ich vlastných zážitkov.  

     Scenáre  

Komunikačné zámery a stratégie rozhovoru tvoria všeobecný základ pre scenáre. Scenáre sú všeobecné a komplexné vzory verbálnej 

komunikácie, ktoré sa dajú použiť v ľubovoľnom počte konkrétnych situácií na uskutočnenie zámerov a účelov komunikácie. Na vyučovaní by 

sa mali na základe rozličných tém a situácií pravidelne precvičovať takéto scenáre: 

-  výmena informácií: rozprávať o niečom, informovať, vysvetliť, požiadať o informáciu a podať informáciu, 

-  sociálne kontakty: každodenné rozhovory, (minidialógy o každodenných témach), 

-  výzvy a návody: rozhovory v oblasti služieb; požiadať niekoho o láskavosť, prehovoriť niekoho, požiadať niekoho o radu, dať radu, pozvať 

niekoho, sťažovať sa, 

-  výmena názorov: spoločné úvahy, hľadanie riešenia, diskusia. 

Počúvanie  

-  známych tém z každodenného života a každodenných štandardných situácií, 

-  čo najautentickejších textov na počúvanie, 

-   neznámych jazykových prvkov v textoch na počúvanie, pokiaľ v rozhodujúcej miere nebránia zvládnutiu úlohy, 

-  jednoducho formulovaného a jasne artikulovaného spisovného jazyka, 

-  primeranej rýchlosti pri rozhovore s možnosťou zopakovania, ak je to potrebné pre porozumenie textu, 

-  tém a textov na počúvanie, ktoré sú v prvom rade relevantné pre vlastný svet žiaka.  

Porozumenie 

 – globálne 



-  porozumieť podstatným informáciám v krátkych textoch na počúvanie (rozhlas, audiokazeta) a podľa možnosti v audiovizuálnych textoch 

(film a televízia) ako aj v jednoduchých bežných rozhovoroch 

- selektívne  

-  rozpoznať špeciálne komunikačné zámery a porozumieť im (napr. hnev, irónia) v počutých situáciách a v audio-, resp. videotextoch   

-  rozpoznať hlavné zámery v krátkych verejných oznamoch a hláseniach a porozumieť im 

- detailné  

-  porozumieť jednoduchým návodom a pokynom ako impulzom k činnosti 

-  porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých informáciách  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Moja rodina 

 

 

Môj deň 

Sprístupňovanie nového 

učiva, práca so slovom: 

hovoreným, písaným, 

počutým. Počúvanie, dialóg, 

piesne, predstavovanie, opis, 

sprostredkovanie 

 Skupinová práca, práca vo 

dvojiciach, frontálne 

vyučovanie 

Hry – šport 

Voľný čas. 

 

Ročné obdobia 

Hra,  

Tvorba otázky a odpovede, 

Vypočítanie, 

Dialógy, 

Nácvik piesne, 

Tvorba viet 

 Individuálna práca, hry v 

skupinách 

Škola 

 

Školské predmety 

Monologický prejav, 

List 

Práca s mapou 

 Projekt. práce a ich 

prezentácia 



Bývanie 

Domáce práce 

 

Mesto - exkurzia 

Dialógy, porovnávanie 

Audio - orálne cvičenia 

Tvorba viet 

List 

Spolupráca 

 Hrané scénky, 

Projektové práce a ich 

prezentácie  

6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Na exkurzii v Moskve. 

 

 

V zdravom tele – zdravý duch 

Tradičné učebnice 

 

 

 

 

 

 

 

kazetový magnetofón 

- rádio 

 

-audiovizuálne 

didaktické 

prostriedky 

  

  

slovníky 

-  tabuľa 

- fólie na spätný  

projektor 

 

- názorné materiály 

- internet, knižnica,  

- portál 

-    prezentácie, 

vlastné, žiacke,  

prevzaté prezentácie 

Skoro budú prázdniny 

 

 

Vitaj v škole! 

Tlač 

- časopisy pre mládež 

- noviny, časopisy,  magazíny 

- komiksy a obrázkové príbehy 

- texty piesní 

 

televízny prijímač 

a videorekordér 

žiacke zošity 

didaktické 

prostriedky vyrobené 

svojpomocne 

 

Spomíname na leto 

O škole 

V rodine 

učebnica, pracovný zošit 

Ruština pre najmenších – kniha 

 

počítač 

-  CD- nosiče 

 

kartičky, iný materiál 

na hry 

 

U nás doma 

V meste 

Výukové programy k interaktivnej 

tabuli 

datavidaprojektor 

notebook 

práce žiakov  



7.  Hodnotenie:  

 

Hodnotenie a klasifikácia v ruskom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo 

využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory. 

 Pri hodnotení v predmete ruský jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a 

štruktúra odpovede. 

 Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania ruského jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať 

náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 

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

Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje tieto kritériá v predmetovej komisii. 

Kontrolné písomné práce, písomné testy a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne 

nehromadili v určitých obdobiach. 

Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je 

aj ústne hodnotenie, percentuálne hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, prezentovanie žiackych prác. 

Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné hodnotenie /pochvala/ i sebahodnotenie žiakov. 

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

Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne, neverbálne – súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to 

pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme, nezosmiešňujeme. 

Hodnotenie musí mat motivačnú funkciu. 

 

Kritériá hodnotenia žiaka: 

Pri hodnotení výkonu žiaka v ruskom jazyku sledujeme  úroveň jeho rečových zručností t.j. 

· počúvanie s porozumením 

· čítanie s porozumením 

· hovorenie 

  

Petrohrad Obrázkový materiál 

 

interaktivna tabuľa zbierky materiálov  

Choroby – u lekára Obrázkový materiál 

 

   



· písanie 

 

Pri hodnotení berieme do úvahy: 

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

· do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť a dorozumievanie 

· hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby a frekventovaných gramatických štruktúr 

· hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania s ohľadom na situáciu prejavu 

· rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne rozdiely medzi žiakmi 

· rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických štruktúr 

 

Hodnotenie ústnej odpovede : 
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále akceptovateľnosti a komunikatívnej efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť 

zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek gramatickým chybám, žiak spracoval informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit. 

 

Pri ústnej odpovedi hodnotíme: 

· hranie úloh – dialóg 

· opis obrázka 

· reprodukcia textu 

 

Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá: 

· plynulosť reči – 20% 

· výslovnosť a intonácia – 20% 

· rozsah slovnej zásoby – 20% 

· komunikatívna schopnosť – 20% 

. gramatická presnosť – 20% 

 

Spolu 100% - pri premene na známku postupujeme nasledovne: 

100% - 90%  = výborný (1) 

 89% - 75%  = chválitebný (2) 

 74% - 50%   = dobrý (3) 

 49% - 30%  = dostatočný (4) 

 menej ako 29% =  nedostatočný (5) 



Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku: 

 

Výborný (1) Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní sa, učiteľ kladie málo otázok, aby si 

spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na otázky sú okamžité a vyčerpávajúce. 

Chválitebný (2) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však správna, v prejave nie je veľa prestávok, je 

pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok na spresnenie odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje pohotovo. 

Dobrý (3) Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, prejav s kratšími 

prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby v gramatických štruktúrach, učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove odpovede sú menej 

vyčerpávajúce. 

Dostatočný (4) Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy pri porozumení, prejav s dlhšími 

prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba, obmedzený rozsah gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú rozsahu i 

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

Nedostatočný (5) Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná 

zásoba, neschopnosť použiť základné gramatické štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa. 

 

Hodnotenie písomného prejavu : 
V ruskom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie konkrétnej konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy 

(žiadosť, objednávka, list priateľovi). 

V písomnom prejave hodnotíme: 

o spracovanie úlohy – obsah 

o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr 

o lexikálnu stránky písomného prejavu 

o štylistickú stránku písomného prejavu 

o kompozíciu 

 

Výborný (1) Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez 

pravopisných chýb, chyby neprekážajú pri zrozumiteľnosti textu, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia. 

Chválitebný (2) Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré s témou nesúvisia, väčšinou vhodne použité 

gramatické štruktúry, dobrá slovná zásoba s malými chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu a spájaní viet, menej prehľadná 

kompozícia. 

Dobrý (3) Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, 

miestami nezrozumiteľnosť textu, ale celkovo text zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej prehľadná kompozícia. 



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

chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa chýb v stavbe viet a súvetí, neprehľadná kompozícia. 

Nedostatočný (5) Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá 

slovná zásoba, nelogická stavba viet, neprehľadná kompozícia. 

Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného charakteru. 

Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov: 

Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce a testy sa hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou   

( napr. 93% = 1 ). 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov:   

Percentá %       Známka 

100 – 90               1 

89 – 75                 2 

74 – 50                 3 

49 – 30                 4 

29 – 0                   5 

 

Zostavovanie testov: 

Základný test by mal obsahovať: 

úlohy k slovnej zásobe 

gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami 

rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede 

čítanie prípadne počúvanie s porozumením 

 

Hodnotenie tvorivého písania – tzv. PROJEKTOV : 

Tu hodnotíme predovšetkým: 

formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu 

obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou slovnou zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami. 

 



 

 

 

 

 

 

 

100 % 

 

Tvorivosť – vlastný prínos 

 

20% 

Na vysokej úrovni, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený 

novým podnetom, dokáže vyjadriť 

veku primerané postoje 

 

Informácie – výber zdrojov 

 

20% 

Vie vyhľadávať samostatne, vie 

ich použiť v praxi, pracuje 

samostatne po návode učiteľa 

Pojmy a poznatky 10% Ovláda podľa učebných osnov 

a vie ich využívať 

Grafický prejav 10% Estetický, úhľadný, bez väčších 

nedostatkov 

 

Logické operácie 

 

20% 

Pri riešení úloh uplatňuje logiku, 

funkčne využíva vedomosti 

a zručnosti, čitateľská gramotnosť 

je na vysokej úrovni 

 

Prezentácia 

 

20% 

Samostatný ústny prejav, správny 

a výstižný, osvojenú slovnú 

zásobu dokáže vhodne používať 

v komunikácii, prezentuje 

samostatne, vie vzbudiť záujem 

 

 
 
 
 



STUPNICA HODNOTENIA 
TESTOV A PÍSOMNÝCH PRÁC 

% 100-90% 89-75% 74-50% 49-30% 29-0% body 1 2 3 4 5 

body 1 2 3 4 5 55 55-50 49-41 40-28 27-17 16-0 

10 10–9 8–7 6–5 4–3 2–0 56 56-50 49-42 41-28 27-17 16-0 

11 11–10 9–8 7–6 5–3 2–0 57 57-51 50-43 42-29 28-17 16-0 

12 12–11 10–9 8–6 5–4 3–0 58 58-52 51-44 43-29 28-17 16-0 

13 13–12 11–10 9–7 6–4 3–0 59 59-53 52-44 43-30 29-18 17-0 

14 14–13 12–11 10–7 6–4 3–0 60 60-54 53-45 44-30 29-18 17-0 

15 15–14 13–11 10–8 7–5 4–0 61 61-55 54-46 45-31 30-18 17-0 

16 16–14 13–11 10–8 7–5 4–0 62 62-56 55-47 46-31 30-19 18-0 

17 17–15 14–13 12–9 8–5 4–0 63 63-57 56-47 46-32 31-19 18-0 

18 18–16 15–14 13–9 8–5 4–0 64 64-58 57-49 48-32 31-19 18-0 

19 19–17 16–14 13–10 9–6 5–0 65 65-59 58-49 48-33 32-20 19-0 

20 20–18 17–15 14–10 9–6 5–0 66 66-59 58-50 49-33 32-20 19-0 

21 21–19 18–16 15–11 10–6 5–0 67 67-60 59-50 49-34 33-20 19-0 

22 22–20 19–17 16–11 10–7 6–0 68 68-61 60-51 50-34 33-20 19-0 

23 23–21 20–17 16–12 11–7 6–0 69 69-62 61-52 51-35 34-21 20-0 

24 24–22 21–18 17–12 11–7 6–0 70 70-63 62-53 52-35 34-21 20-0 

25 25–23 22-19 18–13 12–8 7–0 71 71-64 63-53 52-36 35-21 20-0 

26 26–23 22-20 19–13 12–8 7–0 72 72-65 64-54 53-36 35-22 21-0 

27 27–24 23–20 19–14 13–8 7–0 73 73-66 65-55 54-37 36-22 21-0 

28 28–25 24–21 20–14 13–8 7–0 74 74-67 66-56 55-37 36-22 21-0 

29 29–26 25–22 21–15 14–9 8–0 75 75-68 67-56 55-38 37-23 22-0 

30 30-27 26–23 22–15 14–9 8–0 76 76-68 67-57 56-38 37-23 22-0 

31 31–28 27–23 22–16 15–9 8–0 77 77-69 68-58 57-39 38-23 22-0 

32 32–29 28–24 23–16 15–10 9–0 78 78-70 69-59 58-39 38-23 22-0 

33 33-30 29–25 24–17 16–10 9–0 79 79-71 70-59 58-40 39-24 23-0 

34 34–31 30-26 25-17 16–10 9–0 80 80-72 71-60 59-40 39-24 23-0 

35 35–32 31–26 25–18 17–11 10-0 81 81-73 72-61 60-41 40-24 23-0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 36–32 31-27 26–18 17–11 10-0 82 82-74 73-62 61-41 40-25 24-0 

37 37–33 32–28 27–19 18–11 10-0 83 83-75 74-62 61-42 41-25 24-0 

38 38–34 33–29 28-19 18–11 10-0 84 84-76 75-63 62-43 42-26 25-0 

39 39-35 34-29 28-20 19–12 11-0 85 85-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

40 40-36 35-30 29-20 19–12 11-0 86 86-77 76-65 64-43 42-26 25-0 

41 41-37 36-31 30-21 20–12 11-0 87 87-78 77-65 64-44 43-26 25-0 

42 42-38 37-32 31-21 20–12 11-0 88 88-79 78-66 65-44 43-26 25-0 

43 43-39 38-32 31-22 21-13 12-0 89 89-80 79-67 66-45 44-27 26-0 

44 44-40 39-33 32-22 21-13 12-0 90 90-81 80-68 67-45 44-27 26-0 

45 45-41 40-34 33-23 22-14 13-0 91 91-82 81-68 67-46 45-27 26-0 

46 46-41 40-35 34-23 22-14 13-0 92 92-83 82-69 68-46 45-28 27-0 

47 47-42 41-35 34-24 23-14 13-0 93 93-84 83-70 69-47 46-28 27-0 

48 48-43 42-36 35-24 23-14 13-0 94 94-85 84-71 70-47 46-28 27-0 

49 49-44 43-37 36-25 24-15 14-0 95 95-86 85-71 70-48 47-29 28-0 

50 50-45 44-38 37-25 24-15 14-0 96 96-86 85-72 71-48 47-29 28-0 

51 51-46 45-38 37-26 25-15 14-0 97 97-87 86-73 72-49 48-29 28-0 

52 52-47 46-39 38-26 25-16 15-0 98 98-88 87-74 73-49 48-29 28-0 

53 53-48 47-40 39-27 26-16 15-0 99 99-89 88-74 73-50 49-30 29-0 

54 54-49 48-41 40-27 26-16 15-0 100 100-90 89-75 74-50 49-30 29-0 



 
Oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Ruský jazyk – ôsmy ročník 

Počet hodín v ročníku: 1 hod. 

Tematický celok Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

OPAKOVANIE 

18. LEKCIA 

 

Rozšírenie slovnej 

zásoby k téme škola. 

 

Využitie prírodovednej 

kompetencie pri 

ochrane životného 

prostredia. 

Upozorniť žiakov na 

správny spôsob využitia 

voľnočasových aktivit. 

  

ČO PRIPRAVUJÚ 

ŽIACI NA 

VÝSTAVKU. 

(lexika, písaný text – 

list) 

Počasie – text. 

3.osoba plurálu 

prítomného času slovies 

– cvičenia. 

Pravopis slabík so 

spoluhláskami – ž-š-č-

šč. 

Cvičenia – písomné 

(list), rečové. 

 

Rozšíriť a upevniť slovnú 

zásobu v téme Škola. 

 

 

 

Rozšíriť a upevniť slovnú 

zásobu v téme Voľný čas, 

Počasie. 

Upevniť pravopis slabík so 

spoluhláskami ž-š-č-šč. 

 

Napísať krátky list podľa 

učebnicového textu 17.lekcie. 

 

 

3 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

19. LEKCIA 

 

 

 

 

 

Rozšírenie slovnej 

zásoby k téme – mesto. 

Využitie 

komunikatívnej 

kompetencie pri 

rozhovoroch turista – 

občan. 

Naučiť žiakov 

orientovať sa v meste  

a opýtať sa  na smer 

pohybu 

NA EXKURZII 

V MOSKVE  

Obohatiť slovnú zásobu k téme 

mesto: názvy budov 

a organizácii v meste 

Vedieť sa správne opýtať na 

smer cesty – nacvičiť dialógy. 

 

Časovanie slovies vo všetkých 

osobách – zhrnutie 

 

Krátky test: otázky na 

informácie z textu 
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Multikultúrna 

výchova  

 

 

Spolupráca a 

priateľstvo 



 

20. LEKCIA 

 

 

 

 

Pohyb – základ zdravia 

Propagácia zdravého 

spôsobu života 

Oboznámiť žiakov 

s potrebou pohybu ako 

prostriedku na 

dosiahnutie zdravého 

spôsobu života 

 

 

V ZDRAVOM TELE 

ZDRAVÝ DUCH 

Práca s textom  - krátke dialógy 

Športové aktivity – rozšírenie 

slovnej zásoby 

Minulý čas – gram. Časy 

Naučiť rozdiel medzi slovesami: 

„uznáť – uméť“ 

Riešenie tajničiek 

5 Sociálne 

kompetencie 

 

Riešenie 

problémov 

 

21. LEKCIA 

 

 

 

 

Sviatky – oslava 

narodenin 

Kupovanie darčekov 

Dialógy v obchode 

Naučiť žiakov viesť 

dialóg v obchode 

List priateľovi 

Ovocie zelenina – nová 

slovná zásoba 

Pieseň 

 

ČOSKORO BUDÚ 

PRÁZDNINY 

Posluch magnetofónovej 

nahrávky – kontrola 

porozumenia 

Gratulácie 

Vedieť sa správne opýtať 

v obchode pri nákupe darčekov 

Otázky typu: „Kakoj, kakaja, 

kakije?“ 

Vedieť pomenovať názvy 

ovocia a zeleniny 

Vedieť napisať list 

6 Matematická 

gramotnosť – 

obchod 

  Sociálne 

kompetencie 

 

 

22. LEKCIA 

List priateľovi 

O azbuke – opakovanie 

Hádanky a tajnička 

Rozprávka  

Režim dňa 

Príbeh „Jedna minúta“ 

 

 

OPAKOVACIA 

LEKCIA  

Zopakovanie azbuky 

Gramatické javy, dialógy,  
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Komunikatívne 

kompetencie 

 

 

 

 

Učebnica pre 6. 

ročník: Ruský 

jazyk 

 

1. LEKCIA 

Opakovanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie dialógov 

a vetných spojení 

Profesie 

Obsah textu „Sniežik 

 

 

VITAJ ŚKOLA 

Zopakovať všetky slovné 

spojenia a výrazy z knihy pre 5. 

Ročník,Precvičiť dialógy 

Naučiť žiakov nové profesie 

a ich názvy 

 

 

4 

Komunikatívne 

kompetencie 

 

Čitateľská 

gramotnosť 

 



 

 

 

2. LEKCIA 

Slovná zásoba a výrazy 

Predložky a lokál 

Aktivity vo voľnom 

čase 

Milovník kameňov – 

rozširujúci text 

 

 

SPOMÍNAME NA 

LETO 

Doplniť slovnú zásobu „voľný 

čas“ 

Opakovať so žiakmi predložky 

a spojenie predložiek s lokálom 
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Sociálne 

kompetencie 

Riešenie 

problémov 

 

 

 

 

 

3. LEKCIA 

Opakovanie slovnej 

zásoby k téme „škola“ 

+ nové výrazy a slovné 

spojenia 

Báseň „V našej triede“ 

Rozširujúci text 

„Osobitný prípad“ 

 

 

V ŚKOLE 

Doplniť slovnú zásobu „škola“ 

a rozšíriť používanie známych 

vetných modelov 

Využiť poučenie pre deti z textu 

„osobitný prípad“ – výchovné 

pôsobenie – vedieť si reálne 

určiť plány 

 

 

3 

 

Sociálne 

kompetencie 

 

Riešenie 

problémov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: MATEMATIKA 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 
4 hod.týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín (ŠVP)/ ,1 hod.týždenne,  spolu 33 vyučovacích hodín 

(ŠkVP) 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, SNP 1199, 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament : 

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

Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na 

rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, 

diagramy, grafy, tabuľky).“ 

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

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

mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie 



a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné 

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

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ:  

Cieľom vyučovania matematiky je vytváranie nových poznatkov a zručností. Cieľom je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku vo 

svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať 

v skupine pri riešení problémov. Žiak ju spoznáva ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Matematika na 2. stupni 

ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a racionálnemu a samostatnému 

učeniu sa.  

Špecifické ciele: 

c) vzdelávacie: 

            Výsledkom vyučovania matematiky je, aby žiak správne používal matematickú symboliku, terminológiu, frazeológiu a získal schopnosti   

            čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla a využíval pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh.  

Vyučovanie matematiky by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou. K získavaniu skúseností s matematizáciou 

reálnej situácie a tvorbou matematických modelov rozvíjať schopnosti žiakov, používať IKT prostriedky na vyhľadávanie, spracovanie, 

uloženie a prezentáciu informácií. Použitie prostriedkov IKT by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť 

sústredenie sa žiaka na podstatu riešeného problému, rozvíjať zručnosti žiakov súvisiace s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní 

a so samostatným prístupom k učeniu sa. 

d) výchovno – vzdelávacie: 

Ďalšími cieľmi vo vyučovaní matematiky je podporenie a upevňovanie kladných morálnych a vôľových vlastností žiakov – samostatnosť, 

vytrvalosť, rozhodnosť, húževnatosť, kritickosť, sebakritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné 

schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Spôsobilosť učiť sa: 

 žiaci využívajú matematické znalosti v praxi 

 žiaci sú vedení k rozvíjaniu logického a abstraktného myslenia 

 rozvoj pamäti pomocou numerických výpočtov 

 je schopný využívať svoje stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky 

 dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách 

Spôsobilosť riešiť problémy: 



 rozbor problému, spôsob riešenia, odhad výsledku, voliť správny postup pri riešení, vyhodnocovať správnosť výsledku 

 uplatňuje základné logické operácie 

 je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti 

za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných 

Spôsobilosti komunikačné: 

 učia sa vyjadrovať svoje názory, porovnávať so závermi spolužiakov, obhajovať a vysvetliť spôsob riešenia 

 učia sa presne vyjadrovať 

 využívanie matematických znakov a symbolov v praxi 

 dokážu využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie 

 uplatňujú komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými 

prichádzajú do kontaktu 

Spôsobilosti občianske: 

 učia sa rešpektovať názory druhých, pravidlá práce v kolektíve 

 žiak je si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí 

 

Spôsobilosti sociálne a interpersonálne: 

 dôvera vo vlastné schopnosti 

 sebakontrola 

 rozvoj vytrvalosti a presnosti 

 spolupráca so skupinou, s inými 

 rozvoj systematičnosti  

 žiak dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju zodpovednosť 

a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce 

 uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný rozvoj a osobné ciele 

Spôsobilosti pracovné: 

 zručnosť pri meraní a rysovaní 

 učia sa presnosti 

 organizovanie vlastnej práce 

Spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia: 

 rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách a schopnosť používať 

matematické modely logického myslenia a prezentácie (vzorce, modely,..) 



Digitálna spôsobilosť: 

 rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT, kalkulačky 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí využíva IKT aj v iných predmetoch 

Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť plánovať a riadiť prácu 

 

5. Stratégia vyučovania 

Z didaktických metód vyučovania sa v matematike využije niekoľko variant metód. Ich použitie bude závisieť od témy a štruktúry vyučovacej 

hodiny. Okrem klasických metód (motivačný rozhovor, vysvetľovanie, rozprávanie, precvičovanie, opakovanie učiva) sa veľký dôraz kladie na:  

- začlenenie práce s didaktickou technikou, využívanie prezentácií pri výklade a precvičovaní učiva                                                                          

- začlenenie skupinovej práce, práce vo dvojiciach, podporovať komunikáciu učiteľ – žiak                                                                                        

- maximálne využitie IKT vo výučbe – výukové programy, dataprojektor, počítač, interaktívne testy a cvičenia                                                       

Výuka bude prebiehať nielen v triedach, ale aj v PC učebni.                                                                                                                                        

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku  - ŠVP 

Stratégia vyučovania 

Metódy a postupy Formy práce 

 

Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 

opakovací a riadený rozhovor, rozprávanie, motivačná, 

výkladová, fixačná, problémová, heuristická, 

demonštračná, inštruktáž, projekt 

 

práca s knihou, samostatné učenie 

pomocou IKT, aktivizujúce formy, 

frontálne vyučovanie, skupinové 

vyučovanie, individuálne, 

používanie motivačných materiálov, 

práca s kalkulačkou 



Premenná, výraz, rovnica 

motivačná, vysvetľovanie, výkladová, problémová, 

heuristická, motivačná, inštruktáž, riadený rozhovor, 

práca s knihou, samostatná práca, experimentovanie, 

fixačná 

práca s knihou, samostatné učenie 

pomocou IKT, aktivizujúce formy, 

frontálne vyučovanie, skupinové 

vyučovanie, individuálne, 

používanie motivačných materiálov, 

práca s kalkulačkou 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

vysvetľovací rozhovor, riadený rozhovor, výkladová 

beseda, zážitková, demonštračná, inštruktáž, motivačná, 

heuristická, problémová, fixačná 

samostatné učenie, aktivizujúce 

formy, skupinové vyučovanie, 

individuálne, používanie 

motivačných materiálov, 

Rovnobežníky, lichobežníky 

vysvetľovací rozhovor, riadený rozhovor, výkladová 

beseda, zážitková, demonštračná, inštruktáž, motivačná, 

heuristická, problémová, fixačná 

práca s knihou, aktivizujúce formy, 

frontálne vyučovanie, skupinové 

vyučovanie, individuálne , 

používanie motivačných materiálov, 

práca s kalkulačkou 

 

 
Niektoré ďalšie telesá - hranoly, ich objem a 

povrch 

výkladová, frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, 

individuálne, heuristická metóda praktickej činnosti, 

fixačná 

práca s knihou, aktivizujúce formy, 

frontálne vyučovanie, skupinové 

vyučovanie, individuálne , 

používanie motivačných materiálov, 

práca s kalkulačkou 

 

Pravdepodobnosť a štatistika 

výkladová, frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, 

individuálne, heuristická metóda praktickej činnosti, 

fixačná 

práca s knihou, samostatné učenie 

pomocou IKT, aktivizujúce formy, 

práca s kalkulačkou, používanie 

motivačných materiálov 

 

 

 



6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku 

- školský vzdelávací  

   program 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet,  

knižnica, ... 

Druhá a tretia mocnina a 

odmocnina 

Matematika 1. a 2. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh 

pracovné listy,  

Internet, 

edukačné 

softvéry, cvičenia 

v Hot-Potaoes, 

interaktívne testy, 

pracovné listy, 

internetové 

stránky na 

matematiku 

 

 

Trojuholník – stredné priečky, 

ťažnica 

Matematika 1. a 2. časť pre 6.  

a 7. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica, rysovacie 

pomôcky 

pracovné listy, pravítko 

modely 

Pytagorova veta 

Matematika 1. a 2. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, zbierka 

úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky, 

demonštračné pomôcky 

 

Kruh, kružnica 

Matematika 1. a 2. časť pre 6.  

a 7. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica, rysovacie 

pomôcky 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky,  

modely útvarov 

 

Názov tematického celku 

- štátny vzdelávací program 
Odborná literatúra Didaktická technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

 

Celé čísla. Počtové výkony 

s celými číslami 

Matematika 1. a 2. časť pre  

6. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky, 

demonštračná číselná os 

 

Internet, 

edukačné 

softvéry, cvičenia 

v Hot-Potaoes, 

interaktívne testy, 

pracovné listy, 
Premenná, výraz, rovnica 

Matematika 1. a 2. časť pre 7.  

a 8. ročník základných škôl 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 



 

7. Hodnotenie a klasifikácia 
Hodnotenie sa pridržiava nového Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci musia byť v procese vzdelávania 

pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia.  

Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. 

Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížená na základe správania žiaka. 

 

Metódy a formy práce 

Na dosiahnutie stanovených cieľov je potrebné žiaka zaujať a motivovať, preto je potrebné využívať rôzne metódy a formy. Počas vyučovacej 

hodiny je možné využiť viac foriem a metód. Ich striedanie môže prispieť k udržaniu pozornosti žiaka a vyhnúť sa stereotypu. 

 Výber metód a foriem súvisí s cieľom, ktorý chceme na danej vyučovacej hodine dosiahnuť. 

a/   Metódy 

- expozičná metóda – využíva sa pri výklade nového učiva, 

- fixačná metóda – využíva sa pri opakovaní a upevňovaní učiva, 

- motivačná metóda - jej cieľom je žiaka zaujať, prebudiť v ňom kreativitu, 

- brainstorming – burza nápadov – dáva žiakovi možnosť vyjadriť svoj názor k danému problému, prípadne viesť diskusiu s ostatnými, 

s cieľom vybrať najvhodnejšie riešenie. 

Zbierky úloh  internetové 

stránky na 

matematiku 

 

 

Trojuholník, zhodnosť 

trojuholníkov 

Matematika 1. a 2. časť pre 6.  

a 7. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica, rysovacie 

pomôcky 

pracovné listy, pravítko 

modely 

Rovnobežníky, lichobežníky 

Matematika 1. a 2. časť pre 6.  

a 7. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

 

učebnica, kalkulačka, 

rysovacie pomôcky, 

zbierka úloh 

pracovné listy, pravítko 

modely 

Hranoly, ich objem a povrch 

Matematika 1. a 2. časť pre 6.  

a 7. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica,  

zbierka úloh, 

kalkulačka 

žiakmi zhotovené 

modely telies 

Pravdepodobnosť a štatistika 

Matematika 1. a 2. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica,  

zbierka úloh 

 

žiakmi zvolený 

štatistický materiál, IKT  



b/   Formy 

- klasický typ hodiny – opakovanie, výklad, upevňovanie učiva, 

- práca v skupinách, 

- tvorba  a prezentácia projektov, 

- hodina s využitím IT, e-learning, 

- riadený rozhovor – beseda, 

- diskusia, 

- hry, kvízy a súťaže. 

-  

Hodnotenie predmetu 

V rámci hodnotenia sa využíva: 

 slovné hodnotenie, predovšetkým pochvala ako prostriedok motivácie,  

 hodnotenie známkou spojenou s vyzdvihnutím kladov, ale aj s poukázaním na chyby  s cieľom informovať  žiaka a motivovať ho 

k zlepšeniu si kvality osvojovaných vedomostí – podľa metodického usmernenia č.8/2009-R zo 14. mája 2009, 

 percentuálne hodnotenie, ktoré sa používa pri priebežnom hodnotení žiaka. 

 

Pri priebežnej i súhrnnej klasifikácii  sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi. Jeho výkony sa hodnotia komplexne, 

berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka, rešpektujú sa jeho ľudské práva. Hodnotenie je spätnou väzbou, motivačným a výchovným 

prostriedkom, a zároveň prostriedkom pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

 
Pri klasifikácii výsledkov dosiahnutých v matematike sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 

a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia si požadovaných vedomostí a zručností, 

b) schopnosť uplatňovať osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, najmä praktických, 

c) schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach na riešenie problémových úloh,    

    príp. projektov, 

d) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

e) schopnosť vyhľadávať a spracúvať informácie z rôznych zdrojov aj prostredníctvom informačných a  

    komunikačných technológii, 

f) schopnosť zaujať postoj, vyjadriť vlastné stanovisko a argumentovať, 

g) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) schopnosť a úroveň prezentácie vlastných výsledkov práce, 



j) pozícia a činnosť v skupine (pri skupinovej práci), schopnosť spolupracovať, 

k) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa uvedených kritérií 

v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti  

pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť primeraný 

postup na ich riešenie, aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky, i mimo nich (projekty, predpríprava na 

skupinovú prácu), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike pohotovo vyhľadáva informácie z rôznych zdrojov, vie ich 

spracovať(nie skopírovať) na veľmi kvalitnej úrovni, svoj postoj k danej problematike zaujíma bez obáv, vlastné stanovisko vyjadruje presne, 

vecne a konštruktívne, nemá problém diskutovať a argumentovať na danú tému, myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje 

samostatnosť a tvorivosť, výsledky jeho činností sú veľmi kvalitné, vlastné výsledky práce prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i 

štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na vysokej estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupracuje so všetkými členmi 

skupiny, vie 

vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie vždy, účinne si osvojuje a uplatňuje metódy samostatného štúdia a 

schopnosť učiť sa učiť. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak samostatne, prípadne len s nepatrnými podnetmi vyučujúceho, uplatňuje osvojené vedomosti a 

zručnosti pri riešení úloh, na základe získaných skúseností a poznatkov vie analyzovať zadané úlohy (aj problémové) a samostatne navrhnúť 

primeraný postup na ich riešenie (využitím známych postupov a metód), aktívne pristupuje k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách 

matematiky, menej aktívne mimo nich (projekty), prejavuje o ne záujem a zaoberá sa nimi, k danej problematike vie vyhľadať 

informácie z rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na pomerne kvalitnej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné 

stanovisko vyjadruje vecne a konštruktívne, diskutuje a argumentuje  

na danú tému, myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť, výsledky jeho činností sú kvalitné, vlastné výsledky práce 

prezentuje výstižne, vyjadruje sa gramaticky i štylisticky správne, prezentácia je spracovaná na estetickej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, 

spolupracuje s členmi skupiny (nie však so všetkými), vie vypočuť a akceptovať ich názor na riešenie úlohy, svoj názor prednesie často, nie však 

vždy, osvojuje si a uplatňuje metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje samostatne, občas potrebuje usmernenie 

vyučujúceho, zadané úlohy (aj problémové) vie riešiť pomocou známych postupov  



a metód, k činnostiam a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje so záujmom, ale potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, 

príp. spolužiakov, menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty), k danej problematike vie vyhľadať informácie z 

rôznych zdrojov, vie ich spracovať (nie skopírovať) na priemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj, vlastné stanovisko vie vyjadriť 

priemerne, diskutuje, ale neargumentuje na danú tému, jeho myslenie je takmer vždy správne, tvorivosť sa prejavuje len s usmernením 

vyučujúceho, výsledky jeho činností sú dobré, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa gramaticky správne, v štylistike sa vyskytujú 

malé nedostatky, prezentácia je spracovaná na priemernej úrovni, pri skupinovej práci je aktívny, spolupráca s členmi skupiny je na nízkej 

úrovni, vie vypočuť a akceptovať  

názor na riešenie úlohy, málokedy prednesie svoj názor, vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného štúdia a schopnosť učiť sa 

učiť. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh uplatňuje  

iba za aktívnej pomoci vyučujúceho, zadané úlohy vie riešiť len pomocou známych postupov a metód,  

ktorým rozumie len čiastočne, ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti, k činnostiam  

a problémovým úlohám na hodinách matematiky pristupuje s nízkym záujmom, potrebuje podporu a pomoc vyučujúceho, príp. spolužiakov, 

menej aktívne pristupuje k úlohám mimo vyučovacích hodín (projekty),  

k danej problematike vie vyhľadať informácie z rôznych zdrojov, nevie ich však spracovať, len skopírovať  

na podpriemernej úrovni, k danej problematike vie zaujať postoj zriedka, vlastné stanovisko vie vyjadriť priemerne, na danú tému diskutuje 

málokedy, jeho logika myslenia je na nižšej úrovni a myslenie nie je  

tvorivé, výsledky jeho činností sú podpriemerné, vie prezentovať vlastné výsledky práce, vyjadruje sa čiastočne správne, prezentácia je 

spracovaná na podpriemernej úrovni, pri skupinovej práci je pasívny, vie vypočuť  

a akceptovať názor na riešenie úlohy, zriedka prednesie svoj názor, s ťažkosťami vyvíja snahu osvojiť si a uplatňovať metódy samostatného 

štúdia a schopnosť učiť sa učiť. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje 

myšlienky nedokáže vyjadriť ani pomocou učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný 

vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú 

väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať 

základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo gramatických chýb znemožňuje porozumenie. 

 

Vyučujúci M - F – I jednotlivé úlohy bodovo hodnotí a pri určovaní známky sa riadi priloženou bodovou tabuľkou alebo hodnotí percentuálne 

nasledovne:               

                                                                                             výborný ........... 100 % - 90 % 



                                                                        chválitebný .....   89 % - 75 % 

                                                                       dobrý ..............   74 % - 50 % 

                                                                        dostatočný .......  49 % - 30 % 

                                                                        nedostatočný ...   29 % - 0  % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Matematika 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 4 hod. ŠVP + 1 hod. ŠkVP týždenne (132 hod. ŠVP + 33 hod. ŠkVP) 

Štátny vzdelávací program (4 hod. týždenne, 132 hod.): 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Opakovanie 

učiva  

7. ročníka 

Cieľ: 

- prehlbovať 

systematickosť, 

húževnatosť, presnosť  

a algoritmické myslenie 

žiakov 

 

Kompetencie: 

- v oblasti IKT 

- riešiť problémy 

- uplatňovať základ 

matematického myslenia 

a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy 

a techniky 

- k celoživotnému 

učeniu sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodná hodina. 

 

Deliteľnosť 

prirodzených čísel 

 

 

 

 

 

Racionálne čísla - 

zlomky, počtové výkony 

s racionálnymi číslami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vytvárať násobky daného čísla 

- znaky deliteľnosti čísel číslami 

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 

- určiť deliteľov čísla 

- odlíšiť prvočíslo od zloženého 

čísla 

- rozložiť zložené číslo na súčin 

prvočísel 

- vedieť vypočítať spoločné 

násobky dvoch čísel a ich 

najmenší spoločný násobok 

- vedieť vypočítať spoločných 

deliteľov dvoch čísel a ich 

najväčšieho spoločného deliteľa 

- správne chápať, čítať 

a zapisovať zlomok 

- a rozumieť pojmom zlomok, 

zlomková čiara, čitateľ, 

menovateľ 

- vedieť krátiť a rozširovať 

zlomok, upraviť zlomok na 

základný tvar 

- zapísať zlomok v tvare 

desatinného čísla  

- vedieť určiť periódu pri 
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INV 

 

 

PDV 

 

PT 

 

DV 

 

VMR 

 

PPZ 

 

MUV 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomer, priama 

a nepriama úmernosť. 

 

 

 

 

Percentá. 

Zložitejšie úlohy na 

percentá aj z oblasti 

finančníctva. 

 

Objem a povrch kvádra 

a kocky 

 

prevode zlomku na desatinné 

číslo 

- zlomok zapísať v tvare 

zmiešaného čísla a naopak 

- sčitovať a odčitovať zlomky 

s rovnakým menovateľom 

- sčitovať a odčitovať zlomky 

s nerovnakým menovateľom 

(upraviť zlomky na rovnakého 

menovateľa) 

- písomne násobiť zlomok 

prirodzeným číslom, zlomkom 

- písomne deliť zlomok zlomkom 

- vysvetliť pojmy: pomer, 

prevrátený pomer, postupný 

pomer a vedieť ich aplikovať pri 

riešení úloh 

- zapísať a upraviť daný pomer 

- deliť dané množstvo (číslo, 

celok) v danom pomere 

- zväčšiť alebo zmenšiť čísla 

v danom pomere 

- riešiť úlohy s využitím vzťahu 

v priamej a nepriamej úmernosti 

- vypočítať 1 % ako stotinu 

základu 

- rozlíšiť, pomenovať a vypočítať 

základ, počet percent, počet 

percent 

- poznať vzťah medzi zlomkami, 

percentami a desatinnými číslami 

- finančná gramotnosť 
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- poznať vzťah 1 liter = 1 dm3 

a vedieť premieňať základné 

jednotky objemu 

- riešiť primerané slovné úlohy 

na výpočet objemu a povrchu 

kvádra a kocky s využitím 

premeny jednotiek objemu 

a obsahu 
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• používa celé čísla pri 

opise reálnej situácie 

• číta, zapisuje 

a porovnáva celé čísla, 

zaokrúhľuje je ich, 

používa, zapisuje a číta 

vzťah rovnosti 

a nerovnosti 

• vykonáva spamäti aj 

písomne základné 

počtové výkony  

• zaokrúhľuje čísla, 

vykonáva odhady 

a kontroluje správnosť 

výsledkov počtových  

výkonov   

Kladné a záporné čísla v 

rozšírenom obore 

desatinných čísel.  

 

Navzájom opačné čísla.  

 

Absolútna hodnota 

celého a desatinného 

čísla na číselnej osi.  

Absolútna hodnota nuly.  

 

Usporiadanie a 

porovnanie celých a 

desatinných čísel a ich 

zobrazenie na číselnej 

osi.  

 

Sčitovanie a odčítavanie 

celých a desatinných 

čísel.  

 

Slovné úlohy – 

kontextové a podnetové. 

 

Násobenie a delenie 

záporného čísla 

kladným.  

 

Slovné úlohy – 

kontextové a podnetové. 

 

Poznať vlastnosti celých čísel a 

príklady využitia celých čísel 

(kladných a záporných) v praxi.  

Čítať a písať celé čísla (aj z 

rôznych tabuliek a grafov).  

Vymenovať a vypísať dvojice 

navzájom opačných celých čísel 

(aj z číselnej osi).  

Porovnávať celé čísla a 

usporiadať ich podľa veľkosti.  

Vedieť zobraziť celé čísla na 

číselnej osi.  

Priradiť k celému číslu obraz na 

číselnej osi a opačne.  

Zobraziť kladné a záporné 

desatinné čísla na číselnej osi.  

Určiť absolútnu hodnotu celého a 

desatinného čísla (racionálneho 

čísla) a nuly na číselnej osi.  

Sčitovať a odčitovať celé a 

desatinné čísla.  

Riešiť primerané slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie celých a 

desatinných čísel (kladných a 

záporných).  

Vedieť jednoducho zapísať 

postup riešenia slovnej úlohy, 

výpočet a odpoveď. 

Vedieť spamäti i písomne 

násobiť a deliť celé čísla.  

Vedieť rozhodnúť, či výsledok 

násobenia a delenia dvoch celých 

bude kladný alebo záporný.  

Riešiť primerané slovné úlohy na 

násobenie 
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• matematizuje a rieši 

reálnu situáciu pomocou 

rovníc 

• tvorí a rieši úlohy, v 

ktorých aplikuje 

osvojené poznatky o 

číslach a počtových 

výkonoch 

•používa, zapisuje a číta 

vzťah rovnosti a 

nerovnosti 

• zobrazí čísla na 

číselnej osi používa, 

zapisuje a číta vzťah 

rovnosti a nerovnosti 

• zobrazí čísla na 

číselnej osi 

•získava pozitívny vzťah 

k tvorivému prístupu k 

údajom   

 •vidí potrebu 

samostatnosti pri 

objavovaní a slovnom 

vyjadrení výsledkov 

zistenia  

 

 

 

 

 

Riešenie jednoduchých 

úloh vedúcich na 

lineárne rovnice bez 

formalizácie do podoby 

rovnice: úvahou, 

metódou pokus – omyl, 

znázornením.  

 

Lineárna rovnica s  

formálnym zápisom (ako 

propedeutika).  

 

Overenie, či dané číslo 

je riešením slovnej 

úlohy.  

 

Zápis vzťahov 

vychádzajúcich z 

jednotlivých operácií, z 

porovnávania. 

 

Výrazy s premennými, 

dosadzovanie čísel za 

jednotlivé premenné.  

 

Vzorce.  

Vyjadrenie a výpočet 

neznámej z 

jednoduchého vzorca.  

Dopočítavanie 

chýbajúcich údajov v 

jednoduchých vzorcoch.  

 

Využitie úloh na priamu 

a nepriamu úmernosť   

na propedeutiku funkcií.  

 

Propedeutika 

číselných výrazov.  

Riešiť jednoduché slovné úlohy 

vedúce k lineárnej rovnici. 

Vedieť zapísať postup riešenia 

slovnej úlohy  

Správne a primerane so zadaním 

slovnej úlohy využívať  

počtové výkony – sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie.  

Vedieť overiť skúškou 

správnosti, či dané číslo je 

riešením slovnej úlohy.  

Vedieť rozlišovať medzi 

číselným výrazom a výrazom s 

premennou.  

Zostaviť jednoduchý výraz s 

premennou.  

Určiť vo výraze s premennou 

členy s premennou a členy bez 

premennej.  

Určiť hodnotu výrazu, keď je 

daná hodnota premennej.  

Sčitovať a odčitovať výrazy s 

premennou.  

Násobiť a deliť primerané výrazy 

s premennou číslom rôznym od 

nuly.  

Vedieť vyjadriť a vypočítať 

neznámu z jednoduchých 

vzorcov (napr. o = 2.(a + b); o = 

z + 2.a ).  

Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú 

sústavu   

súradníc v rovine.  

Vyznačiť body v pravouhlej 

sústavy súradníc v rovine.  

Vedieť určiť súradnice daného 

bodu zobrazeného v pravouhlej 
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• pozná, vie popísať, 

pomenovať, načrtnúť, 

narysovať a zostrojiť 

základné rovinné útvary, 

pozná ich základné 

prvky a ich vlastnosti 

• vie vykonať v praxi 

potrebné najdôležitejšie 

merania a výpočty 

obvodu geometrických 

útvarov 

• pozná meracie 

prostriedky a ich 

jednotky, vie ich 

samostatne používať aj 

pri praktických 

meraniach. 

• analyzuje a rieši 

aplikačné geometrické 

úlohy s využitím 

osvojeného 

matematického aparátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objav trojuholníkovej 

nerovnosti a veľkosti 

súčtu vnútorných uhlov 

trojuholníka.  

 

Rovnoramenný a 

rovnostranný 

trojuholník, objav 

niektorých ich 

základných vlastností.  

 

Konštrukcia trojuholníka 

(sss, sus, usu), jej 

jednoznačnosť a súvis so 

zhodnosťou 

trojuholníkov.  

 

Trojuholník určený 

stranami - (sss). 

Trojuholník určený 

stranami a uhlami – (sus, 

usu).  

 

 

Výška trojuholníka, 

niektoré ďalšie 

konštrukčné úlohy 

Vedieť rozlíšiť základné prvky 

trojuholníka.  

Poznať vetu o vnútorných uhloch 

trojuholníka a vedieť vypočítať 

vonkajšie uhly trojuholníka.  

Samostatne riešiť úlohy s 

využitím vlastností vnútorných a 

vonkajších uhlov.  

Vedieť vykonať rozbor 

konštrukčnej úlohy.  

Vysvetliť a zapísať konštrukčný 

postup zostrojenia trojuholníka 

(aj pomocou skôr osvojenej 

matematickej symboliky).  

Vedieť zostrojiť trojuholník 

podľa konštrukčného postupu s 

využitím vety sss, sus a usu.  

Vedieť urobiť skúšku (splnenie 

podmienok úlohy) správnosti 

zostrojenia trojuholníka.  

Vedieť narysovať pravidelný 

šesťuholník.  

Poznať vetu o trojuholníkovej 

nerovnosti pri konštrukcii 

trojuholníka podľa sss.  

Poznať vetu o vnútorných uhloch 

trojuholníka a o súčte vnútorného 

a vonkajšieho uhla pri tom istom 

vrchole trojuholníka.  

Vedieť popísať rovnostranný a 

rovnoramenný trojuholník a ich 

vlastnosti.   

Vedieť presne a čisto narysovať 

ľubovoľný rovnostranný a 

rovnoramenný trojuholník.  

Poznať a uviesť príklady 

rovnostranného a 

rovnoramenného trojuholníka z 
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Poznať vlastnosti výšok v 

trojuholníku.  

Vedieť zostrojiť výšky 

trojuholníka  

(v ostrouhlom, tupouhlom a 

pravouhlom).  

Vedieť zostrojiť priesečník výšok 

v ľubovoľnom trojuholníku.  

Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy 

s využitím poznatkov o 

konštrukcii trojuholníka 

(rovnobežníky, štvoruholníky,...).  
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• pozná, vie popísať, 

pomenovať, načrtnúť, 

narysovať a zostrojiť 

základné rovinné útvary, 

pozná ich základné 

prvky a ich vlastnosti 

• vie vykonať v praxi  

potrebné najdôležitejšie 

merania a výpočty 

obvodu geometrických 

útvarov 

• pozná meracie 

prostriedky a ich 

jednotky, vie ich 

samostatne používať aj 

pri praktických 

meraniach. 

• analyzuje a rieši 

aplikačné geometrické 

úlohy s využitím 

osvojeného 

matematického aparátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichobežník.  

 

Pravouhlý a 

rovnoramenný 

lichobežník, objav 

niektorých ich 

vlastností.  

 

 

Rovnobežníky a ich 

základné vlastnosti 

vyplývajúce z 

rovnobežnosti.  

 

Výška rovnobežníka.  

 

Jednoduché konštrukcie 

rovnobežníkov a 

lichobežníka.  

 

Vedieť zostrojiť dve rovnobežné 

priamky (rovnobežky) a, b, ktoré 

sú preťaté priečkou p.  

Vedieť určiť a vymenovať 

súhlasné a 

striedavé uhly pri dvoch 

rovnobežných priamkach 

preťatých priečkou.  

Poznať vlastnosti súhlasných a 

striedavých uhlov.  

Riešiť úlohy s využitím 

vlastností súhlasných a 

striedavých uhlov.  

Načrtnúť a pomenovať 

rovnobežníky: štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik a poznať ich základné 

vlastnosti (o stranách, 

vnútorných uhloch, 

uhlopriečkach a ich priesečníku).  

Správne rozlišovať (vedieť 

vysvetliť rozdiel) pravouhlé a 

kosouhlé rovnobežníky.  

Narysovať štvorec, kosoštvorec, 

obdĺžnik,  

kosodĺžnik a správne označiť 

všetky ich základné prvky.  

Zostrojiť a odmerať v 

rovnobežníku (štvorec, 

kosoštvorec, obdĺžnik, 

kosodĺžnik) jeho dve výšky.  
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Obsah a obvod 

kosoštvorca, 

kosodĺžnika a 

trojuholníka.  

 

Slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z 

praxe (z reálneho 

života).  

 

Obvod a obsah 

lichobežníka.  

 

Slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z 

praxe (z reálneho 

života).  

 

 Načrtnúť lichobežník, 

pomenovať a opísať jeho 

základné prvky.  

Vedieť zostrojiť ľubovoľný 

lichobežník (obecný, pravouhlý, 

rovnoramenný) podľa zadaných 

prvkov a na základe 

konštrukčného postupu.  

Vedieť riešiť a narysovať 

primerané konštrukčné úlohy pre 

štvoruholníky s využitím 

vlastností konštrukcie 

trojuholníka (a s využitím 

poznatkov rovnobežníkov a 

lichobežníka).  

Poznať základné vzorce pre 

výpočet obvodu a obsahu 

štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika a trojuholníka.  

Vypočítať obvod a obsah štvorca,  

kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika a trojuholníka (aj z 

obsahu).  

Riešiť slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z reálneho 

života s využitím poznatkov o 

obsahu a obvode rovnobežníkov, 

trojuholníka a s využitím 

premeny jednotiek dĺžky a 

obsahu.  

Poznať vzorec pre výpočet 

obvodu a obsahu lichobežníka.  

Vypočítať obvod a obsah 

lichobežníka.  

Riešiť slovné (kontextové a 

podnetové) úlohy z reálneho 

života s využitím poznatkov o 

obsahu a obvode rovnobežníkov, 

 

DOV 
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ENV 
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• rozozná, pomenuje a 

opíše jednotlivé 

základné priestorové 

geometrické tvary, 

nachádza v realite ich 

reprezentáciu 
Hranol, jeho 

znázornenie a sieť.  

 

Objem a povrch hranola.  

 

Načrtnúť kocku, kváder, hranol 

vo voľnom rovnobežnom 

premietaní.  

Poznať vlastnosti podstavy a 

plášťa hranola.  

Vedieť určiť počet hrán, stien a 

vrcholov hranola.  

Zostrojiť sieť kolmého hranola.  

Vedieť použiť príslušné vzorce 

na výpočet objemu a povrchu 

(kocky, hranola a kvádra).  

Vypočítať objem a povrch kocky, 

hranola a kvádra (aj v slovných 

úlohách). 
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• prostredníctvom hier 

a manipulatívnych 

činností získa skúsenosti 

s organizáciou 

konkrétnych súborov 

predmetov podľa 

zvoleného ľubovoľného 

a podľa vopred daného 

určitého kritéria • vie 

z daného počtu prvkov 

vybrať skupinu s daným 

počtom  prvkov podľa 

určeného pravidla 

a vypočítať  počet 

možností výberu  

• je schopný orientovať 

sa  v množine údajov 

 

 

Pravdepodobnostné hry 

a pokusy.  

 

Rôzne úlohy na 

porovnávanie šancí 

rôznych udalostí.  

 

Číselné porovnávanie 

šancí.  

 

Plánovitý zber údajov a 

ich systemizácia pri 

jednoduchých a 

primeraných 

experimentoch.  

 

Zobrazenie skupín 

údajov, tvorba grafov a 

diagramov.  

 

 

Získať skúsenosti z porovnávania 

rôznych udalosti z pohľadu na 

ich mieru pravdepodobnosti.  

Vedieť uskutočňovať jednoduché 

a primerané experimenty.  

Vedieť posúdiť a rozlíšiť možné, 

ale aj nemožné udalosti.  

Vedieť rozhodnúť o 

pravdepodobnosti udalosti.  

Vypočítať relatívnu početnosť 

udalosti.  

Vedieť spracovať, plánovite a 

systematicky zhromažďovať a 

triediť údaje v experimente.  

Zo zhromaždených údajov 

vybrať štatistický súbor.  

Vypočítať aritmetický priemer z 

primeraných údajov.  

Zaznamenávať a usporadúvať 

údaje do tabuľky.  

Čítať (interpretovať) údaje z 

tabuľky, z kruhového diagramu a 

z stĺpcového grafu.  

Znázorniť údaje z tabuľky 

kruhovým diagramom a 

stĺpcovým grafom 

10 

 

 

OSR 

 

ENV 

 

REV 

 

štvrťročné písomné práce + oprava: 8 hodín 

 

Školský vzdelávací program ( 1hod. týždenne; 33 hod. ročne): 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Druhá a tretia • pozná, vie zapísať Druhá a tretia mocnina - vedieť zapísať súčin rovnakých 8  OSR 



mocnina a 

odmocnina 

a prečítať mocninu 

a pomenovať čísla 

v mocnine 

• vie určiť hodnotu 

druhej a tretej mocniny 

a odmocniny (spamäti, 

pomocou tabuliek) 

 

 

 

Druhá a tretia odmocnina 

 

činiteľov do tvaru mocniny 

a obrátene 

- vedieť zapísať a prečítať 

mocninu a pomenovať čísla 

v mocnine 

- určiť hodnotu druhej a tretej 

mocniny spamäti 

- získať zručnosti v počítaní 

druhej a tretej mocniny 

a odmocniny 

 

 

Trojuholník – 

stredné 

priečky, 

ťažnica 

 

• pozná, vie popísať, 

pomenovať, načrtnúť, 

narysovať a zostrojiť 

základné rovinné útvary, 

pozná ich základné 

prvky a ich vlastnosti 

• vie vykonať v praxi 

potrebné najdôležitejšie 

merania a výpočty 

obvodu geometrických 

útvarov 

• pozná meracie 

prostriedky a ich 

jednotky, vie ich 

samostatne používať aj 

pri praktických 

meraniach. 

• analyzuje a rieši 

aplikačné geometrické 

úlohy s využitím 

osvojeného 

matematického aparátu 

Stredné priečky 

trojuholníka. 

 

Ťažnice v trojuholníku. 

 

Ťažisko. 

 

Vlastnosti ťažníc 

v trojuholníku. 

 

Jednoduché konštrukčné 

úlohy s ťažnicou. 

Poznať vlastnosti stredných 

priečok v trojuholníku.  

Poznať vlastnosti ťažníc v 

trojuholníku.  

Vedieť zostrojiť ťažnice 

trojuholníka  

(v ostrouhlom, tupouhlom a 

pravouhlom).  

Vedieť zostrojiť priesečník ťažníc 

v ľubovoľnom trojuholníku.  

Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s 

využitím poznatkov o konštrukcii 

trojuholníka 

8  OSR 



 

 

Pytagorova 

veta 

 

• pozná, vie popísať, 

pomenovať, načrtnúť, 

narysovať a zostrojiť 

pravouhlý trojuholník, 

pozná jeho základné 

prvky a vlastnosti 

• pozná  pojmy odvesna, 

prepona a samostatne ich 

používa aj pri 

praktických úlohách 

• analyzuje a rieši 

aplikačné geometrické 

úlohy s využitím 

osvojeného 

matematického aparátu 

Pravouhlý trojuholník 

 

Pytagorova veta a veta 

k nej obrátená 

 

Výpočet dĺžok strán 

v pravouhlom 

trojuholníku 

 

- vedieť vypočítať preponu alebo 

odvesnu pravouhlého 

trojuholníka 

- vedieť použiť Pytagorovu vetu 

na riešenie úloh z praxe 

- ukázať žiakom súvislosť medzi  

geometriou a aritmetikou 

8 PT 

 

 

Kruh, kružnica 

 

 

• záujem na 

zdokonaľovanie svojho 

logického myslenia, na 

jeho  neustálom 

rozširovaní 

a prehlbovaní (triedenie, 

použitie elementárnych 

algoritmov, atď.) o prvky 

kritického myslenia 

Kruh, kružnica.  

 

 

 

Obsah kruhu a dĺžka 

kružnice (obvod kruhu). 

Zostrojiť a zapísať kružnicu k a 

kruh K s daným polomerom r 

(alebo s daným priemerom d ).  

Vedieť vysvetliť vzťah medzi 

polomerom a priemerom kružnice 

k (kruhu K). 

Poznať približné hodnoty 

Ludolfovoho čísla π = 3,14 resp. 

pre použitie v písomných 

výpočtoch obsahu kruhu a dĺžky 

kružnice.  

Vedieť vypočítať obsah kruhu a 

dĺžku kružnice (S = πr² ; o = 2 πr 

= πd)  

Poznať základné vzťahy (vzorce) 

pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky 

kružnice.  

 9 OSR 



Prierezové témy: OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj                          ENV – Environmentálna výchova 

   MEV – Mediálna výchova                       MUV – Multikultúrna výchova 

   DOV – Dopravná výchova                     OŽZ – Ochrana života a zdravia 

   PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti          VMR  - Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

   NŠFG  - Národný štandard finančnej gramotnosti     VPI – výchova proti intolerancii 

   PT – prierezová téma                               INV – informatická výchova 

PDV – protidrogová výchova 

Učebnica :  

ŠEDIVÝ, Ondrej. 2000. Matematika pre 7. a 8. ročník základných škôl - 1.,2. časť. Bratislava : SPN. ISBN 80-08-03092-5 

Doplnkové materiály: 

REPÁŠ, Vladimír et al.. 1997. Matematika pre 7. a 8. ročník základných škôl - Prirodzené čísla. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana. ISBN 80-

7158-144-5 

REPÁŠ, Vladimír et al.. 1997. Matematika pre 7. a 8. ročník základných škôl - Geometria. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana. ISBN 80-7158-

143-7 

BÁLINT, Ľudovít - KUZMA, Jozef. 2006. Zbierka úloh z matematiky pre 7. a 8. ročník základných škôl. Bratislava : Príroda. ISBN 80-07-

01427-6 

rôzne knihy hlavolamov 

projekty žiakov 

Internet:  www.matika.sk, www.infovek.sk, www.kazdodenamatika.szm.sk, http://kekule.science.upjs.sk/matematika/, www.sgp.cz 

Tematicko výchovno-vzdelávací plán je vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej 

republike,  

ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie   

 

 

 

 

 

 

http://www.matika.sk/
http://www.infovek.sk/
http://www.kazdodenamatika.szm.sk/
http://kekule.science.upjs.sk/matematika/
http://www.sgp.cz/


Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: FYZIKA 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu fyzika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne (1h ŠVP + 1h ŠkVP), spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, 

ktoré nás obklopujú v každodennom živote.  

Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, 

geografiou a matematikou. Žiakom  sa má sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a 

odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT. 

Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel 

použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť 

získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti, dá mu 



schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ:  

 Pochopiť a vedieť využívať vo svojom živote základné fyzikálne poznatky, zákony a zákonitosti. 

Špecifické ciele: 

e) vzdelávacie  

- vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť metódy testovania hodnovernosti    

        vysvetlení, 

- rozvíjať schopnosť myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

- vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí. 

- vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných zdrojov, 

- využívať informácie na riešenie problémov, na efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach, 

- vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácií, 

- vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch, 

- vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou 

f) výchovno – vzdelávacie 

- rozvoj logického myslenia, 

- naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 

- trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 

- zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 

- vedieť správne formulovať otázky aj odpovede , aj počúvať druhých, 

- dokázať obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu, 

- byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

- rozvíjať schopnosť cielene experimentovať – aktívnym poznávaním rozvíjať nielen manuálne zručnosti ale aj rozumové schopnosti 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Poznávacia (kognitívna) kompetencia 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 používať kognitívne operácie, 

 formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia, 

 uplatňovať kritické myslenie, 



 nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine, 

 myslieť tvorivo a uplatniť jeho výsledky   

Komunikačná kompetencia 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 tvoriť, prijať a spracovať informácie, 

 vyhľadávať informácie, 

 formulovať svoj názor a argumentovať 

Interpersonálna kompetencia 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

  akceptovať skupinové rozhodnutia, 

 kooperovať v skupine, 

 tolerovať odlišnosti iných jednotlivcov, 

 diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme 

Intrapersonálna kompetencia 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 regulovať svoje správanie, 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy, postupy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania – metódy, postupy a formy práce 

1. Svetlo výklad, riadený rozhovor, diskusia v skupinách, 

motivačné a demonštračné experimenty,  

žiacke experimenty so šošovkami, zrkadlami a optickým hranolom, 

získavanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov,  

práca s pracovnými listami,  

tvorba a prezentácia projektov,  

riešenie kvalitatívnych, grafických a problémových úloh, 

práca s odborným textom – čítanie s porozumením 



2. Sila a pohyb. Práca. Energia výklad, riadený rozhovor, diskusia v skupinách, 

motivačné a demonštračné experimenty,  

žiacke experimenty - práca v skupinách,  

brainstorming, tvorba pojmových máp,  

práca s pracovnými listami,  

tvorba a prezentácia projektov,  

riešenie kvalitatívnych, kvantitatívnych a problémových úloh, 

práca s odborným textom – čítanie s porozumením 

práca s tabuľkami, nákresmi a grafmi, využívanie PC pri zostrojovaní grafov 

vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov a práca s nimi 

6. Učebné zdroje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov tematického celku Odborná literatúra 
Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

1. Svetlo J. Janovič: Fyzika pre 9. ročník ZŠ  

M. Macháček: Fyzika pre 9. ročník ZŠ  

I. Baník, R. Baník: Kaleidoskop učiteľa 

fyziky 

Kašpar, Janovič, Březina: Problémové 

vyučování a problémové úlohy ve fyzice 

počítač, 

dataprojektor, 

spätný projektor  

 

tabuľa,  

pracovné listy, 

zrkadlá, šošovky, 

optické hranoly a 

iné optické 

pomôcky 

internet, 

knižnica 

2. Sila a pohyb.  

    Práca. Energia 

R.Kolářová: Fyzika pre 7. a 8.  ročník ZŠ 

(časť A,B) 

M. Macháček: Fyzika pre 8.  ročník ZŠ  

E. Rástocká, Hajdúková: Fyzikálny zošit 

pre 7. a 8. ročník ZŠ 

Kašpar, Janovič, Březina: Problémové 

vyučování a problémové úlohy ve fyzice 

počítač, 

dataprojektor, 

spätný projektor  

 

tabuľa,  

pracovné listy, 

silomery, 

pomôcky na 

demonštráciu 

pohybu, trenia a 

tlaku 

internet, 

knižnica 



7. Hodnotenie a klasifikácia 
Hodnotenie sa pridržiava nového Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci musia byť v procese 

vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia.  

Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. 

Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížená na základe správania žiaka. 
 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia 

vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania za účelom 

zážitkového učenia sa žiakov. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. 

Uplatňujú sa motivačné, expozičné, fixačné a diagnostické metódy.  

Aktualizácia obsahu je na začiatku a podľa možností aj v priebehu získavania a objavovania nových poznatkov, no i pred kontrolou a pri 

určovaní domácej úlohy. 

Pri motivácii sa využíva skutočnosť, že fyzikálne pojmy, operácie, vety a metódy vznikli pri riešení konkrétneho problému, že fyzika vychádza 

predovšetkým zo skúseností a z potrieb riešiť reálne situácie. 

Funkciou expozičných metód je oboznámiť žiakov s novými pojmami, vzťahmi, zákonitosťami, pracovnými postupmi a s nimi spojenými 

metódami. Najúčinnejšie sú heuristické metódy a to nielen z hľadiska kvality osvojenia si nových poznatkov a zručnosti, ale i z hľadiska 

normatívneho, pretože rozvíjajú schopnosť 

samostatne sa vzdelávať. 

Fixačné metódy vedú žiaka od orientačného oboznámenia sa s poznatkami, cez ich 

reprodukčné ovládanie až k tvorivému zvládnutiu, systematickému utváraniu vzťahov medzi 

starým a novým učivom, na systematické hľadanie súvislostí medzi jednotlivými tematickými celkami. 

Z hľadiska zisťovania vzdelávacej a výchovnej kvality a efektivity práce učiteľa či žiaka, sú významné diagnostické metódy, ktoré pomáhajú 

realizovať princíp diferencovaného prístupu, klasifikáciu a ďalšie plánovanie vyučovacieho procesu. Medzi najbežnejšie metódy patrí 

pozorovanie a písomné skúšanie (testy, domáce úlohy, ročníkové práce, projekty, ...). 

Aktivita žiaka pri vyučovaní fyziky nie je orientovaná len na úsilie zapamätať si, ale je spojená s hľadaním podstaty problému, so samostatným 

myslením. Vyučovanie do istej miery kopíruje objaviteľský postup. 

Učivo, pokiaľ je to možné, sa predkladá vo forme problémov a otázok, ktoré majú žiaci riešiť. Pri riešení problémov sa žiaci naučiť používať 

rôzne pramene informácií, prehľady vzorcov, tabuľky, encyklopédie a primeranú odbornú literatúru. 

Podľa potreby sa využívajú tiež metódy a formy typického vyučovacieho charakteru. 

Pri klasifikácii výsledkov v tomto predmete sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami: 



a) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

b) kvalita a rozsah získaných schopností vykonávať požadované intelektuálne a praktické 

činnosti pri realizácii experimentov, 

c) schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení prírodných javov a zákonitostí, 

prípadne teórií, 

d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických 

činnostiach pri experimentoch, 

e) celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, teórií, 

f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, 

g) presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, 

h) kvalita výsledkov činnosti, 

i) osvojenie účinných metód samostatného štúdia a schopnosti učiť sa učiť. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v týchto predmetoch klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch a v primeranom rozsahu 

pre príslušný ročník štúdia. 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 

osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Chápe vzťahy medzi 

prírodnými javmi, zákonitosťami a teóriami. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný 

prejav je správny, presný a výstižný. 

Výsledky jeho činnosti sú kvalitné. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a 

efektívnosti daných riešení. Svoje vedomosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a praktické činnosti. Pri riešení teoretických úloh 

a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí postupuje samostatne, len s malými podnetmi od učiteľa. Myslí správne, v jeho 

myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.  

Vie analyzovať predložené problémy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich riešenie. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych 

postupov riešenia problémov. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na zodpovedajúcej úrovni. 

 



Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak osvojené vedomosti a zručnosti interpretuje samostatne s občasnými usmerneniami vyučujúceho. 

Jeho myslenie je takmer vždy správne a tvorivosť sa prejavuje len s usmernením vyučujúceho. Ústny a písomný prejav je čiastočne správny. Jeho 

kvalita výsledkov je na dobrej úrovni. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a praktických činností je málo pohotový. Osvojené 

vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh zvládne iba za aktívnej pomoci vyučujúceho. Jeho logika myslenia je na nižšej 

úrovni a myslenie nie je tvorivé. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak vedomosti a zručnosti požadované vzdelávacími štandardmi si neosvojil, má v nich závažné 

nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou vyučujúceho. Neprejavuje samostatnosť v myslení. 

 

 

Vyučujúci M - F – I jednotlivé úlohy bodovo hodnotí a pri určovaní známky sa riadi priloženou bodovou tabuľkou alebo hodnotí percentuálne 

nasledovne:               

 výborný ........... 100 % - 90 % 

                                                                        chválitebný .....   89 % - 75 % 

                                                                       dobrý ..............   74 % - 50 % 

                                                                        dostatočný .......  49 % - 30 % 

                                                                        nedostatočný ...   29 % - 0  % 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Človek a príroda 

Predmet: Fyzika 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 1 h týždenne (ŠVP), 1 h týždenne (ŠkVP), spolu 66 h 

Tematický celok 

Cieľ, 

kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie 
Počet 

hodín 
Prierezové témy 

I. Svetlo 

 

I. 1. Skúmanie 

vlastností svetla 

Pochopiť rozdiel 

medzi zdrojom 

svetla a telesami, 

ktoré svetlo len 

odrážajú. 

1. Slnečné svetlo a 

teplo 

2. Zdroje svetla 

3. Rozklad svetla 

4. Skladanie 

farebných  svetelných 

lúčov 

5. Absorpcia svetla 

- dokázať experimentom premenu 

svetla na teplo  

- navrhnúť jednoduchý experiment na 

rozklad svetla  

- porovnať zdroje svetla – Slnko, 

žiarovka  

- navrhnúť experiment na dôkaz 

priamočiareho šírenie sa svetla  

- opísať absorbovanie a odraz farieb 

spektra od bieleho povrchu a 

farebných povrchov  

- opísať skladanie farieb  

 

9 - osobnostný a sociálny 

rozvoj 

(deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť), 

- rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

(organizovať prácu), 

- environmentálna výchova, 

- dopravná výchova 

(pozorovať svoje okolie, 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti), 

- tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

(využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 



I. 2. Odraz 

a lom svetla 
 

 

 

 

 

Vedieť vysvetliť 

použitie zákonov 

odrazu a lomu 

svetla v praxi. 

Získavať a rozvíjať 
experimentálne 

zručnosti. 

1. Zákon odrazu svetla 

2. Zákon lomu svetla 

3. Šošovky 

4. Zobrazenie spojkou 

5. Zobrazenie 

rozptylkou 

6. Optické vlastnosti 

oka 

7. Chyby oka. 

Okuliare 

8. Praktické využitie 

šošoviek 

- navrhnúť experiment na dôkaz 

platnosti zákona odrazu svetla  

- navrhnúť experiment na dôkaz 

platnosti zákona lomu svetla  

- znázorniť graficky zobrazenie 

predmetu spojkou a rozptylkou  

- vysvetliť princíp použitia okuliarov 

pri odstraňovaní chýb oka  

- získavať informácie pre tvorbu 

projektu z rôznych zdrojov  

- správne citovať zdroje informácií  

- tvorivo využívať poznatky na  

vypracovanie projektu  

- prezentovať a obhájiť svoju prácu v 

triede  

13 prezentácii vlastnej práce, 

vyjadriť sa verbálne aj 

písomne), 

 

- dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede, 

- používanie ochranných 

pomôcok 

II. Sila a pohyb. 

Práca. Energia 

 

II. 1. Skúmanie 

sily 
 

 

 

 

Uvedomiť si silu 

ako prejav 

vzájomného 

pôsobenia telies 

a ako fyzikálnu 

veličinu, ktorá má 

smer a veľkosť. 

1. Telesá pôsobia na 

seba silou 

2. Deformačné účinky 

sily. Meranie sily 

3. Gravitačná sila 

a hmotnosť telesa 

4. Skladanie síl 

5. Otáčavé účinky sily 

6. Ťažisko telesa 

a jeho určenie 

7. Tlaková sila. Tlak 

v plyne a v kvapaline 

8. Sily pôsobiace na 

telesá v kvapalinách 

a plynoch 

 

- vysvetliť silu ako prejav vzájomného 

pôsobenia telies  

- vysvetliť spôsob merania sily 

silomerom  

- stanoviť rozsah merania daným 

silomerom  

- vybrať pre dané meranie vhodný 

silomer  

- určiť chyby merania silomerom  

- zostrojiť graf lineárnej závislosti 

gravitačnej sily a hmotnosti telesa  

- určiť ťažisko vybraných telies  

 

 

 

12 - osobnostný a sociálny 

rozvoj (rozvoj rozumových 

schopností aj manuálnych 

zručností, poznanie svojich 

dobrých aj slabších stránok, 

rešpektovať názory, potreby a 

práva ostatných,  niesť 

zodpovednosť,  organizovať 

prácu), 

- environmentálna výchova, 

- dopravná výchova 

(pozorovať svoje okolie, 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti), 



II. 2. Sila a 

pohyb 
 

 

 

 

Rozlíšiť pokoj 

a pohyb telesa 

vzhľadom na druhé 

teleso. 

Získať zručnosť pri 

zostrojovaní 

grafov. 

1. Opisujeme pohyb 

telesa 

2. Dráha pohybu a jej 

závislosť od času 

3. Rýchlosť pohybu 

telesa a jej meranie 

4. Pohyby rovnomerné 

a nerovnomerné 

5. Priemerná rýchlosť 

nerovnomerného 

pohybu 

- zostrojiť graf lineárnej závislosti 

dráhy od času pre rovnomerný 

priamočiary pohyb  

- zostrojiť graf konštantnej závislosti 

rýchlosti od času pri rovnomernom 

priamočiarom pohybe  

- čítať údaje z grafu  

- riešiť výpočtové úlohy s využitím 

vzťahov pre rovnomerný priamočiary 

pohyb  

 

10  

- tvorba projektov a 

prezentačné zručnosti 

(komunikovať, 

argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, 

spolupracovať v skupine, 

prezentovať svoju prácu 

písomne aj verbálne 

s použitím informačných a 

komunikačných technológií), 

 

- ochrana života a zdravia 

(poznanie a dodržiavanie 

zásad bezpečnosti v triede) 

II. 3. Práca. 

Výkon. Trenie 

Vysvetliť pojmy 

práca a výkon. 

Pochopiť význam 

trenia v praxi. 

1. Mechanická práca 

2. Práca na naklonenej 

rovine 

3. Výkon 

4. Trenie. Trecia sila 

a jej meranie 

- aplikovať vzťah na výpočet tlaku a 

mechanickej práce v jednoduchých 

výpočtových úlohách  

- analyzovať situácie, v ktorých sa 

prejavujú účinky trenia  

 

6 

II. 4. Pohybová 

a polohová 

energia 

 Vedieť opísať 

vzájomné premeny 

rôznych energií. 

1. Pohybová energia 

telesa 

2. Polohová energia 

telesa 

3. Vzájomná premena 

polohovej a pohybovej 

energie telesa 

4. Zákon zachovania 

energie 

- na jednoduchých príkladoch vysvetliť 

vzájomnú premenu rôznych foriem 

energie a zákon zachovania energie  

 

 

 

 

 

 

6 



II. 5. Energia 

v prírode, 

technike a 

spoločnosti 

Získať kladný vzťah 

k ochrane životného 

prostredia. 

1. Zdroje energie 

2. Výhrevnosť paliva 

3. Elektrárne 

4. Netradičné zdroje 

energie 

5. Čísla o spotrebe 

energie nás varujú 

- zaujať kladný postoj k opatreniam 

vedúcim k úsporám energie  

- získavať informácie pre tvorbu 

projektu z rôznych zdrojov  

- správne citovať zdroje informácií  

- tvorivo využívať poznatky na 

vypracovanie projektu  

- prezentovať a obhájiť svoj projekt v 

triede  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: .........Chémia.... 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 1h týždenne ŠVP, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie 

porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci 

stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.  

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým 

o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh 

rôznej zložitosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z 

rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. 

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si 

vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 



Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú 

život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). 

 

3. Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovania chémie na oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje 

u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie je v čo najväčšej miere 

prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie. 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život 

človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, 

aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v 

každodennom živote. 

 

Ďalšie ciele: 

 Identifikácia a správne používanie pojmov - žiak vie správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách, 

 Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, 

ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi), 

 Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov, 

 Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, 

rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie), 

 Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a 

zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria 

predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je 

kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

 Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého 

druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. 



 Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich 

fungovania. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska 

(napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest). 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií  žiakov: 

 v oblasti  komunikačných schopností:  

identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a 

procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť 

informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať 

svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

 v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť : 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a 

zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať 

tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, 

pozorovať, experimentovať a odhadovať. 

 v oblasti  sociálnych kompetencií:  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a 

zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 v oblasti  získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, 

kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a 

skúsenosti v praktických podmienkach. 



5. Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

 

Názov tematického celku  Stratégia vyučovania 

                                    Metódy a postupy  Formy práce  

 

Zloženie látok   

Chemické prvky a zlúčeniny  

Častice látok: atómy, molekuly, ióny  

Periodická sústava prvkov  

 

Motivačné metódy  -  motivačné rozprávanie (citové 

približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 

(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú 

demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov 

a zručností - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a 

aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické 

systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor 

(verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na 

vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných 

otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie 

aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná 

metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a 

procesov), manipulácia s predmetmi (praktické 

činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra), 

inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej 

činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovného a 

písomného návodu). 

 

organizačné formy:  

vyučovacia hodina (základného 

typu, motivačného, expozičného, 

fixačného,  diagnostického typu) 

praktické aktivity 

exkurzia – podľa podmienok školy 

 

 

sociálne formy: frontálne, 

individuálne, skupinové vyučovanie  

 

 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 



Aktivizujúce metódy – diskusné metódy (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovanie s cieľom riešenia daného problému), 

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 

záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie 

(forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej 

závislosti členov heterogénnej skupiny), heuristické  

metódy (založené  na princípe riešenia rôznych 

problémov). 

 

Práca s knihou a textom - čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, 

orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií. 

 

Fixačné metódy- ústne a písomné opakovanie 

a precvičovanie s využitím učebnice, inej literatúry, 

IKT, pracovného listu. 

Diagnostické metódy – verbálna forma, písomná 

forma, praktické aktivity, prezentácia projektov. 

 

6. Učebné zdroje  

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

  

Názov tematického celku  Odborná literatúra  Didaktická technika  Materiálne výučbové 

prostriedky  

Ďalšie zdroje  

(internet, knižnica, ...  



Zloženie látok   

Chemické prvky a zlúčeniny 

Častice látok:  atómy, 

molekuly, ióny  

Periodická sústava prvkov  

  

Učebnice chémie pre 8. a 9. ročník  

ZŠ – Ing. Emil Adamkovič, CSc.,  

RNDr. Jela Šimeková  

Učebnica pre 8. ročník – RNDr.      

H. Vicenová  

  

dataprojektor,  
PC, tablety  s 
pripojením na  
internet, 

interaktívna tabuľa, 

DVD  a CD  

prehrávač  

  

chemikálie, laboratórne 
pomôcky, modely,  
pracovné listy, 
nástenné obrazy,  
výučbové programy, 
prezentácie, CD a DVD 
nosiče  

  

internet,  odborné 

časopisy, encyklopédie  

Významné chemické prvky a 

zlúčeniny  

 

 7. Hodnotenie predmetu  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z METODICKÉHO POKYNU č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:  

a. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,  

b. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,  

c. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

 

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa 

aktívne zapája do procesu hodnotenia.  

Výsledná klasifikácia prírodovedných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

1) Sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. 



2) Úroveň  samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom pri individuálnych aj  skupinových aktivitách bude hodnotená formálne. 

Vedomosti získané pri týchto aktivitách budú žiaci prezentovať pri  verbálnom alebo písomnom skúšaní.   

3) Písomná forma hodnotenia – osvojenie získaných poznatkov bude kontrolované formou testu  na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém  v rozsahu asi 20 minút. Test bude hodnotený známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa stupnice 

dohodnutej na zasadnutí predmetovej komisie pre ročníky 5 – 9. 

100% - 90% výborný  

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý  

49% - 25% dostatočný  

24% - 0% nedostatočný 

4) Verbálna forma hodnotenia – priebežné hodnotenie vedomostí žiakov na hodine (dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho 

žiaka učiteľom). Bude preverovaná úroveň základných vedomostí určených vo výkonovej časti vzdelávacieho štandardu z preberaného 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém.  

5) Praktické aktivity - hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a 

správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.  

6) Prezentácia projektov – hodnotenie úrovne kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností 

podľa vopred stanovených kritérií učiteľom. Pri hodnotení projektov bude dôležité aj sebahodnotenie a hodnotenie žiakov navzájom. 

Vo výslednej klasifikácii prírodovedných predmetov sa odzrkadľuje:   

-  sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná  

klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia,   

- formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden stupeň, preveruje aj schopnosť žiaka 

využívať medzipredmetové vzťahy v prírodovedných predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 

konkrétnych úloh.   

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 



3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov 

a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších 

nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na 

podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. 

Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov 



a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho 

činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, 

hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Ročník : ÔSMY Predmet:      CHÉMIA 

 

1hodina týždenne, 33 hodín ročne 

3 laboratórne práce 

 

mes. 

 

hod. 

 

Tematický celok 

Téma učiva  

 

Obsahový štandard  

 

Výkonový štandard  

 

Prierezové 

 tematiky 

 

 

poznámky 

IX. 1. Pokyny pre prácu 

v chemickom 

laboratóriu 

zásady bezpečnej práce,  

ochranné pomôcky, laboratórne 

pomôcky, základné piktogramy 

-reprodukovať vlastnými slovami 

zásady, ktoré musí dodržiavať 

v chemickom laboratóriu, 

-rozoznať medzinárodné výstražné 

značky na označenie nebezpečných 

látok, 

-popísať postup poskytnutia prvej 

pomoci pri rôznych poraneniach, ku 

ktorým môže dôjsť v chemickom 

laboratóriu, 

-vymenovať telefónne čísla prvej 

pomoci,  

-pomenovať podľa ukážky pomôcky 

používané v chemickom laboratóriu, 

OŽ a Z  

ENVV 

P – návrhy 

dobrovoľných 

projektov a 

referátov 



 

  1. Opakovanie učiva 

IX. 

2. Chemicky čisté látky 

a zmesi 

chemicky čistá látka, 

zmes rôznorodá a rovnorodá 

-rozpoznať chemicky čisté látky 

a zmesi (rôznorodé a rovnorodé 

zmesi), 

 

 

 

 

 

MEDV 

ENVV  

O a SR 

OŽ a Z 

 

 

IX. 

3. Chemické reakcie chemická reakcia, chemická 

premena, 

reaktant a produkt, schéma 

chemickej reakcie, zákon 

zachovania hmotnosti pri 

chemických reakciách, 

chemické zlučovanie a 

chemický rozklad 

 

-chápať chemickú reakciu ako 

chemický dej, 

-uviesť príklady chemických reakcií 

z bežného života, 

-rozlíšiť reaktanty a produkty, 

-slovne zapísať schému chemickej 

reakcie,  

-definovať zákon zachovania 

hmotnosti pri chemických reakciách,  

-rozlíšiť na príkladoch reakcie 

chemického zlučovania 

a chemického rozkladu, 

-poznať príklady chemického 

zlučovania a chemického rozkladu 

v bežnom živote, 

-slovne zapísať schému chemického 

zlučovania a chemického rozkladu, 
 

 

  2. Zloženie látok   

IX. 

 

4. Atómy atóm, jadro, obal, mikročastice 

– protón, elektrón, neutrón, 

vrstvy  

 

-definovať atóm, 

-opísať stavbu atómu, 

-zapísať značku a náboj protónu, 

elektrónu, neutrónu, 

 

 

MEDV 

 



 MULV 

ENVV  

O a SR 

TP a PZ 

fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

matematika 

 

X. 

 

1. 

 

Chemické prvky 

a zlúčeniny 

Názvy a značky 

chemických prvkov 

chemický prvok, zlúčenina 

chemický prvok,  chemická 

značka- symbol prvku a názov, 

protónové a nukleónové číslo 

-definovať chemický prvok a 

chemickú zlúčeninu, 

-rozlíšiť na príkladoch prvok 

a zlúčeninu, 

-poznať význam chemických značiek 

prvkov, 

-zapísať protónové čísla atómov,  

-určiť počet elektrónov, protónov a 

neutrónov  

v  atóme z  hodnoty protónového  

a nukleónového čísla,  

-zakresliť štruktúru atómu, 

Poznať postupne 

slovenské názvy 

a značky vybraných 

prvkov: Ar, As, Ba, 

Be, B, Br, F, P, He, 

Cl, Cr, Co, Li, Mn, 

Mo, Ne, Ni, Os, Pt, 

Te, W, Sn, K, N, Al, 

Mg, I, Si, O, Cu, Pb, 

Hg, S, Na, Ag, C, 

Ca, H, Zn, Au, Fe. 

P - skúmanie 

pôvodu názvov 

chemických prvkov 

 

X. 

2. Molekuly a chemické 

zlúčeniny 

 

molekula, chemická zlúčenina, 

chemický vzorec 

 

-definovať molekulu, 

-vysvetliť vznik molekuly, 

-rozlíšiť dvojatómové a viacatómové 

molekuly, 

-rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín, 

-určiť druh a počet atómov 

v konkrétnom príklade molekuly, 

-charakterizovať rozdiel medzi 

atómom a molekulou, 

 -vysvetliť použitie značiek a vzorcov 

pri zápise prvkov a zlúčenín, 

 



  

X.  

 

3. Chemická väzba a jej 

vznik 

 

 

zlúčivosť, spoločný elektrónový 

pár, chemická väzba, elektróny 

vonkajšej- valenčnej vrstvy  

 

-chápať chemickú väzbu ako súdržné 

pôsobenie medzi atómami, 

-poznať funkciu elektrónov pri 

vzniku chemickej väzby, 

-vysvetliť na príkladoch látok NaCl a 

H2  vznik chemickej väzby, 

 

X. 

 

4. 

 

Ióny 

Chemické vzorce a 

oxidačné číslo 

ión, katión, anión, oxidačné 

číslo 

-vysvetliť vznik katiónu a aniónu, 

-poznať náboj katiónu a aniónu, 

-napísať schému vzniku iónov z 

atómov, 

-zapísať oxidačné číslo atómu prvku, 

-vysvetliť, kedy má atóm kladné, 

záporné alebo nulové oxidačné číslo, 

 

XI. 
1. Zhrnutie učiva:  

Zloženie látok 

  nadpočetná hodina 

  3. Chemické prvky 

XI. 

2. Periodická sústava 

chemických prvkov 

periodická tabuľka prvkov, 

skupiny, periódy 

-poznať slovenské, latinské  názvy 

a značky  vybraných chemických 

prvkov,   

 -poznať význam objavu periodickej 

sústavy prvkov a meno autora (D. I. 

Mendelejev), 

 -určiť počet periód (radov) a skupín 

(stĺpcov)  v periodickej tabuľke 

prvkov, 

-vedieť určiť umiestnenie (perióda 

a skupina) konkrétneho prvku na 

 

 

 

 

MEDV 

MULV 

ENVV  

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

  



základe hodnoty protónového čísla, 

 

biológia 

FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 

3. Kovy kovy, ušľachtilé, neušľachtilé, 

katióny kovov železa, horčíka, 

vápnika, biogénny prvok 

 -poznať vlastnosti kovov,  

 -uviesť význam katiónov železa, 

horčíka a vápnika pre ľudský 

organizmus a ich potravinové zdroje,  

  

XI. 

4. Nekovy a polokovy  nekovové prvky- kyslík, uhlík, 

vodík, dusík, síra, halogény 

(fluór, chlór, bróm, jód) – prvky 

VII.A  skupiny, polokov- 

kremík 

 -poznať vlastnosti nekovov,  

 -uviesť, ktoré nekovy sú dôležité v 

stavbe Zeme a ľudského tela, 

-vymenovať vlastnosti halogénov, 

-poznať  ich nebezpečenstvo, 

-vysvetliť ich umiestnenie v PSP, 

-uviesť príklad ich použitia, 

-uviesť význam aniónov chlóru, 

fluóru, jódu pre ľudský  organizmus, 

  

XII. 1. Vodík vodík a zlúčeniny vodíka  -vymenovať základné vlastnosti 

(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) 

a použitie vodíka, 

 -vysvetliť umiestnenie vodíka v PSP  

 -poznať vodík ako biogénny prvok, 

 P – vodíková 

bomba, vzducholode 

  

XII. 

2. 

 

 

 

Kyslík 

 

 

kyslík a zlúčeniny kyslíka  -vymenovať základné vlastnosti 

(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) 

a použitie kyslíka, 

 -vysvetliť  umiestnenie kyslíka 

v PSP, 

-poznať kyslík ako biogénny prvok, 

 P – význam ozónu 

a jeho dezinfekčné 

účinky 



 5. Chemické reakcie 

– 1.časť 

 
  

  

XII. 

3. Chemické reakcie 

a rovnice 

 

chemické reakcie a rovnice, 

zákon zachovania hmotnosti 

-chápať chemickú reakciu ako dej, 

pri ktorom sa látky menia, 

-poznať zápis chemickej reakcie – 

chemickú rovnicu, ako dôsledok 

platnosti  zákona zachovania 

hmotnosti, 

-vedieť zapísať jednoduché reakcie 

chemickými rovnicami, 

-aplikovať zákon zachovania 

hmotnosti (podľa ktorého platí, že 

druh a počet atómov sa pri chemickej 

reakcii nemení) pri zápise chemickej 

rovnice zo schémy chemickej 

reakcie,  

 

I. 

1. Laboratórna práca č.1 Chemické reakcie a ich zápis -zapísať reakciu zinku s kyselinou 

chlorovodíkovou, 

-zapísať reakciu vodíka s kyslíkom, 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať 

ich, 

-vedieť zaznamenať výsledok 

pokusu, 

 



I. 

2. Kovy – železo 

a alkalické kovy 

železo, vysoká pec, suroviny na 

výrobu železa, oceľ, 

alkalické kovy, lítium, sodík, 

draslík 

 

-poznať význam železa v priemysle,  

-vymenovať základné vlastnosti 

železa, 

-opísať princíp  výroby železa 

a ocele,  

- poznať železo ako biogénny prvok, 

-vymenovať vlastnosti alkalických 

kovov, 

-vysvetliť ich umiestnenie v PSP, 

-poznať sodík a draslík ako biogénne 

prvky a ich potravinové zdroje, 

 

P – spracovanie 

surového železa 

a ocele  

 

  4. Chemické zlúčeniny 

I. 

3. Voda vlastnosti vody, význam 

-poznať rozdiely medzi tvrdou 

a mäkkou vodou, 

-poznať význam vody, 

MEDV 

MULV 

ENVV  

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

biológia 

FG 

P – porovnanie 

obsahu látok 

v minerálnych 

vodách 

 

II. 1. Oxidy - názvoslovie 

 

vzorce a názvy oxidov  -určiť oxidačné čísla atómov prvkov 

v oxidoch, 

 -aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov oxidov, 

 -vedieť názvy a  vzorce CO, CO2, 

N2O5, SO2, SO3, CaO, 

  



II. 

 

2. 

 

Významné oxidy -   

v stavebníctve a  

životnom prostredí 

 

 

 

 

 

 

 

oxid kremičitý, oxid vápenatý 

oxidy síry- oxid síričitý, oxid 

sírový, 

oxidy dusíka- oxid dusnatý, 

oxid dusičitý, 

oxidy uhlíka- oxid uhoľnatý, 

oxid uhličitý, 

kyslý dážď 

 

 -uviesť príklady použitia CaO, 

 -poznať príklady výskytu a použitia 

oxidu kremičitého, 

 -poznať oxidy, ktoré reakciou 

s vodou spôsobujú kyslé dažde, 

 -poznať príčiny vzniku uvedených 

oxidov, 

-poznať vplyv kyslých dažďov na 

životné prostredie a možnosti 

obmedzenia ich vzniku, 

P – oxidy 

spôsobujúce kyslé 

dažde 

 

II. 

 

3. 

 

Bezkyslíkaté 

kyseliny 

Kyselina 

chlorovodíková 

kyseliny, bezkyslíkaté  

kyseliny, 

názvoslovie bezkyslíkatých 

kyselín HCl, HF, HBr, HI, H2S) 

kyseliny chlorovodíková- 

soľná, 37%, žieravina 

-charakterizovať bezkyslíkaté 

kyseliny,  

-napísať vzorce niektorých 

bezkyslíkatých kyselín, 

-poznať pravidlá bezpečnej práce so 

žieravinami, 

-vysvetliť postup prípravy zriedenej 

kyseliny z koncentrovanej, 

-poskytnúť prvú pomoc pri poliatí 

kyselinou, 

-uviesť vlastnosti HCl, 

-pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou HCl s vodou,  

-poznať výskyt a funkciu kyseliny 

chlorovodíkovej v ľudskom 

organizme,  

-poznať použitie kyseliny 

chlorovodíkovej, 

 



 

III. 

1. Kyslíkaté kyseliny- 

názvoslovie 

vzorce a názvy kyslíkatých 

kyselín 

 

 -určiť oxidačné čísla atómov prvkov 

v kyselinách, 

-aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov, 

 

 

III. 

 

2. 

 

Kyselina dusičná a 

kyselina sírová 

kyselina dusičná, 67%, 

žieravina 

kyseliny sírová, 96%, žieravina, 

hygroskopická 

-uviesť vlastnosti HNO3, 

-pomenovať ióny, ktoré vznikajú 

ionizáciou HNO3 vo vodnom 

roztoku, 

- poznať použitie kyseliny dusičnej, 

  

-uviesť vlastnosti H2SO4, 

-pomenovať ióny, ktoré vznikajú 

ionizáciou H2SO4  vo vodnom 

roztoku, 

 



- poznať použitie kyseline sírovej, 

-poznať žieravé vlastnosti kyseliny 

sírovej, 

 

III. 

 

3. 

 

Hydroxidy - 

názvoslovie 

Významné  

hydroxidy – NaOH, 

KOH 

 

vzorce a názvy hydroxidov, 

hydroxid sodný, hydroxid 

draselný 

-poznať zloženie hydroxidov, 

 -vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov hydroxidov, 

-vedieť názvy a  vzorce  NaOH, 

KOH, Ca(OH)2, 

 -uviesť vlastnosti NaOH, KOH, 

 -pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou NaOH a KOH  s vodou,  

 -poznať význam a použitie hydroxidu 

sodného, draselného, 

  

III. 

 

 

 

4. Významné hydroxidy 

- hydroxid vápenatý 

hydroxid vápenatý, vápenec, 

pálené vápno, hasené vápno 

 -uviesť vlastnosti Ca(OH)2, 

 -pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou hydroxidu vápenatého 

s vodou, 

 -poznať  prípravu páleného vápna 

(CaO) z vápenca (CaCO3),   

 -poznať prípravu haseného vápna 

(Ca(OH)2) reakciou páleného vápna 

s vodou, 

 -poznať princíp tvrdnutia vápennej 

 



malty, 

 -poznať význam a použitie hydroxidu 

vápenatého, 

IV. 

1. Kyslosť a zásaditosť 

vodných roztokov, 

pH 

vodíkový katión, oxóniový 

katión, kyslosť vodného 

roztoku, indikátor, lakmus, 

fenolftaleín, univerzálny 

indikátor, pH zásaditosť 

roztokov, hydroxidový anión,  

 

 -vedieť prakticky určiť, či je roztok 

zásaditý, kyslý alebo neutrálny, 

 -vedieť, na čo slúži stupnica pH, 

 -vedieť pracovať s  roztokmi 

indikátorov a indikátorovými 

papierikmi (ako sa sfarbuje 

fenolftaleín, lakmus, univerzálny 

indikátor v kyslom a zásaditom 

prostredí) 

 

IV. 

2. Laboratórna práca č. 

2 

Meranie pH rôznych látok  - určiť pomocou univerzálneho 

indikátorového papierika a roztoku 

fenolftaleínu pH  rôznych roztokov 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať 

ich, 

 -vedieť zaznamenať výsledok 

pokusu, 

 

IV. 

3. Zhrnutie učiva: 

chemické prvky, 

oxidy, kyseliny, 

hydroxidy 

 

 

nadpočetná hodina  



IV. 

 

4. 

 

Soli bezkyslíkatých 

kyselín – halogenidy, 

názvoslovie, 

vlastnosti a použitie 

 

soli, halogenidy 

NaCl, KCl 

-poznať vznik a zloženie solí, 

-vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov, 

-napísať názvy a vzorce halogenidov, 

-uviesť vlastnosti a príklady použitia 

daných solí, 

-zdôvodniť negatívny vplyv 

nadbytku NaCl v potrave pre ľudský 

organizmus, 

 

V. 

1. Soli kyslíkatých 

kyselín - názvoslovie 

sírany, hydrogensírany,  

uhličitany, hydrogenuhličitany,  

síričitany, hydrogensíričitany,  

dusičnany,  

-poznať vznik a zloženie solí 

kyslíkatých kyselín, 

-vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov, 

 

V. 

 

2. 

 

Vlastnosti a použitie 

solí kyslíkatých 

kyselín 

 

sírany, dusičnany, uhličitany, 

hydrogenuhličitany 

 

 

-poznať vlastnosti a použitie 

významných solí – CaSO4, CuSO4, 

KNO3, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3,  

CaCO3, Ca(HCO3)2, 

P – negatívne 

vplyvy chemizácie 

v poľn. 

  5. Chemické reakcie  - 2. časť 

V. 

3. Neutralizácia neutralizácia, neutrálny roztok -opísať neutralizáciu ako chemickú 

reakciu kyseliny chlorovodíkovej 

s hydroxidom sodným a zapísať ju 

chemickou rovnicou, 
MEDV 

ENVV 

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

 

 

V. 

4. Laboratórna práca č. 

3 

Neutralizácia 

 

 

 

 

 

-uskutočniť neutralizáciu roztoku 

hydroxidu sodného  roztokom 

kyseliny chlorovodíkovej, 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

 



 

 

 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať 

ich, 

 -vedieť zaznamenať výsledok pokusu 

VI. 1. Redoxné rekcie 

 

redoxné rekcie, oxidácia  a 

redukcia 

 

 

-pomenovať dej, pri ktorom sa 

oxidačné číslo atómu zvyšuje, 

 -pomenovať dej, pri ktorom sa 

oxidačné číslo atómu znižuje, 

    

VI.  

2. Zhrnutie učiva: soli a 

chemické reakcie 

 

 

  

  

Legenda: 

O a SR  osobnostný a sociálny rozvoj     ENVV  environmentálna výchova 

MEDV  mediálna výchova                      MULV  multikultúrna výchova 

OŽ a Z  ochrana života a zdravia            TP a PZ  tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

FG finančná gramotnosť (viď príloha)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: ................Chémia.................................................... 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 1h týždenne ŠVP, 1 h týždenne ŠkVP, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť 

zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v 

každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.  

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o 

rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej 

zložitosti. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály. 

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje 

osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 



Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život 

človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). 

3. Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vyučovania chémie na oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov 

vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie je v čo najväčšej miere prispieť k 

splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie. 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život 

človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).  

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci 

dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom 

živote. 

Ďalšie ciele: 

 Identifikácia a správne používanie pojmov - žiak vie správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách, 

 Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, 

ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi), 

 Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov, 

 Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, 

rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie), 

 Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a 

zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria 

predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je 

kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

 Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého 

druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. 



 Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich 

fungovania. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska 

(napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest). 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií  žiakov: 

 v oblasti  komunikačných schopností:  

identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a 

procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť 

informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje 

poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať 

jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

 v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť : 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a 

zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať 

tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, 

pozorovať, experimentovať a odhadovať. 

 v oblasti  sociálnych kompetencií:  

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť 

výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 v oblasti  získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  



používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, 

kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a 

skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

5. Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku  Stratégia vyučovania 

                                    Metódy a postupy  Formy práce  

 

Zloženie látok   

Chemické prvky a zlúčeniny  

Častice látok: atómy, molekuly, ióny  

Periodická sústava prvkov  

 

Motivačné metódy  -  motivačné rozprávanie (citové 

približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor 

(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú 

demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou ukážky). 

 

organizačné formy:  

vyučovacia hodina (základného 

typu, motivačného, expozičného, 

fixačného,  diagnostického typu) 

praktické aktivity 



 

Významné chemické prvky a zlúčeniny 

Expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov 

a zručností - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a 

aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické 

systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor 

(verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí na 

vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných 

otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, 

hodnotenie javov, rozhodovanie), beseda (riešenie 

aktuálnych otázok celým kolektívom), demonštračná 

metóda (demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a 

procesov), manipulácia s predmetmi (praktické 

činnosti, experimentovanie, pokusy, didaktická hra), 

inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej 

činnosti, vedenie žiakov k chápaniu slovného a 

písomného návodu). 

 

Aktivizujúce metódy – diskusné metódy (vzájomná 

výmena názorov, uvádzanie argumentov, 

zdôvodňovanie s cieľom riešenia daného problému), 

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie 

záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie 

(forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej 

závislosti členov heterogénnej skupiny), heuristické  

metódy (založené  na princípe riešenia rôznych 

problémov). 

 

Práca s knihou a textom - čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, 

orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií. 

 

exkurzia – podľa podmienok školy 

 

 

sociálne formy: frontálne, 

individuálne, skupinové vyučovanie  

 



Fixačné metódy- ústne a písomné opakovanie 

a precvičovanie s využitím učebnice, inej literatúry, 

IKT, pracovného listu. 

Diagnostické metódy – verbálna forma, písomná forma, 

praktické aktivity, prezentácia projektov. 

 

6. Učebné zdroje  

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

  

Názov tematického celku  Odborná literatúra  Didaktická technika  Materiálne výučbové 

prostriedky  

Ďalšie zdroje  

(internet, knižnica, ...  

Zloženie látok   

Chemické prvky a zlúčeniny 

Častice látok:  atómy, 

molekuly, ióny  

Periodická sústava prvkov  

  

Učebnice chémie pre 8. a 9. ročník  

ZŠ – Ing. Emil Adamkovič, CSc.,  

RNDr. Jela Šimeková  

Učebnica pre 8. ročník – RNDr.      

H. Vicenová  

  

dataprojektor,  

PC, tablety  s 

pripojením na  

internet, 

interaktívna tabuľa, 

DVD  a CD  

chemikálie, 

laboratórne pomôcky, 

modely,  pracovné 

listy, nástenné 

obrazy,  výučbové 

programy, 

prezentácie, CD 

internet,  odborné 

časopisy, 

encyklopédie  



Významné chemické prvky a 

zlúčeniny  

prehrávač  

  

a DVD nosiče  

  

  

7. Hodnotenie predmetu  

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z METODICKÉHO POKYNU č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s:  

a. výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov,  

b. požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií,  

c. učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak sa 

aktívne zapája do procesu hodnotenia.  

Výsledná klasifikácia prírodovedných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

7) Sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. 

8) Úroveň  samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom pri individuálnych aj  skupinových aktivitách bude hodnotená formálne. 

Vedomosti získané pri týchto aktivitách budú žiaci prezentovať pri  verbálnom alebo písomnom skúšaní.   

9) Písomná forma hodnotenia – osvojenie získaných poznatkov bude kontrolované formou testu  na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém  v rozsahu asi 20 minút. Test bude hodnotený známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa stupnice 

dohodnutej na zasadnutí predmetovej komisie pre ročníky 5 – 9. 

100% - 90% výborný  

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý  

49% - 25% dostatočný  

24% - 0% nedostatočný 



10) Verbálna forma hodnotenia – priebežné hodnotenie vedomostí žiakov na hodine (dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho 

žiaka učiteľom). Bude preverovaná úroveň základných vedomostí určených vo výkonovej časti vzdelávacieho štandardu z preberaného 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém.  

11) Praktické aktivity - hodnotenie praktických zručností (vrátane správnosti nákresov a schém podľa potreby) s dôrazom na samostatnosť a 

správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.  

12) Prezentácia projektov – hodnotenie úrovne kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností 

podľa vopred stanovených kritérií učiteľom. Pri hodnotení projektov bude dôležité aj sebahodnotenie a hodnotenie žiakov navzájom. 

Vo výslednej klasifikácii prírodovedných predmetov sa odzrkadľuje:   

-  sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná  

klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia,   

- formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden stupeň, preveruje aj schopnosť žiaka využívať 

medzipredmetové vzťahy v prírodovedných predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh.   

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný)  



Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických 

a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov 

a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav 

má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších 

nedostatkov.  

Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na 

podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. 

Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov 

a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho 

činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, 



hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 
 

Ročník : ÔSMY Predmet:      CHÉMIA 

 

2hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

5 laboratórnych prác 

mes. hod. Tematický celok 

Téma učiva  

Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 

Prierezové 

 tematiky 

poznámky 

IX. 1. Pokyny pre prácu 

v chemickom 

laboratóriu 

zásady bezpečnej práce,  

ochranné pomôcky, laboratórne 

pomôcky, základné piktogramy 

-reprodukovať vlastnými slovami 

zásady, ktoré musí dodržiavať 

v chemickom laboratóriu, 

-rozoznať medzinárodné výstražné 

značky na označenie nebezpečných 

látok, 

-popísať postup poskytnutia prvej 

pomoci pri rôznych poraneniach, ku 

ktorým môže dôjsť v chemickom 

laboratóriu, 

-vymenovať telefónne čísla prvej 

pomoci,  

-pomenovať podľa ukážky pomôcky 

používané v chemickom laboratóriu, 

OŽ a Z  

ENVV 

P – návrhy projektov 

a referátov 



  1. Opakovanie učiva 

IX. 

2. Chemicky čisté látky 

a zmesi 

chemicky čistá látka, 

zmes rôznorodá a rovnorodá 

-rozpoznať chemicky čisté látky 

a zmesi (rôznorodé a rovnorodé 

zmesi), 

 

 

 

 

MEDV 

ENVV  

O a SR 

OŽ a Z 

 

 

IX. 

3. Chemické reakcie chemická reakcia, chemická 

premena, 

reaktant a produkt, schéma 

chemickej reakcie, zákon 

zachovania hmotnosti pri 

chemických reakciách, 

chemické zlučovanie a 

chemický rozklad 

 

-chápať chemickú reakciu ako 

chemický dej, 

-uviesť príklady chemických reakcií 

z bežného života, 

-rozlíšiť reaktanty a produkty, 

-slovne zapísať schému chemickej 

reakcie,  

-definovať zákon zachovania 

hmotnosti pri chemických reakciách,  

-rozlíšiť na príkladoch reakcie 

chemického zlučovania a chemického 

rozkladu, 

-poznať príklady chemického 

zlučovania a chemického rozkladu 

v bežnom živote, 

-slovne zapísať schému chemického 

zlučovania a chemického rozkladu, 

 

 

  2. Zloženie látok   



IX. 

 

4. Atómy atóm, jadro, obal, mikročastice – 

protón, elektrón, neutrón, vrstvy  

 

-definovať atóm, 

-opísať stavbu atómu, 

-zapísať značku a náboj protónu, 

elektrónu, neutrónu, 

 

 

MEDV 

MULV 

ENVV  

O a SR 

TP a PZ 

fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 5. Chemické prvky 

a zlúčeniny 

chemický prvok, zlúčenina -definovať chemický prvok a 

chemickú zlúčeninu, 

-rozlíšiť na príkladoch prvok 

a zlúčeninu, 

 

IX. 

6. Názvy a značky 

chemických prvkov 

chemický prvok,  chemická 

značka- symbol prvku a názov, 

protónové a nukleónové číslo 

-poznať význam chemických značiek 

prvkov, 

-zapísať protónové čísla atómov,  

-určiť počet elektrónov, protónov a 

neutrónov  

v  atóme z  hodnoty protónového  

a nukleónového čísla,  

-zakresliť štruktúru atómu, 

Poznať postupne 

slovenské, latinské 

názvy a značky 

vybraných prvkov: 

Ar, As, Ba, Be, B, 

Br, F, P, He, Cl, Cr, 

Co, Li, Mn, Mo, Ne, 

Ni, Os, Pt, Te, W, 

Sn, K, N, Al, Mg, I, 

Si, O, Cu, Pb, Hg, S, 

Na, Ag, C, Ca, H, 

Zn, Au, Fe. 

P - skúmanie pôvodu 

názvov chemických 

prvkov 



X. 

1. Molekuly a chemické 

zlúčeniny 

 

molekula, chemická zlúčenina, 

chemický vzorec 

 

-definovať molekulu, 

-vysvetliť vznik molekuly, 

-rozlíšiť dvojatómové a viacatómové 

molekuly, 

-rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín, 

-určiť druh a počet atómov 

v konkrétnom príklade molekuly, 

-charakterizovať rozdiel medzi 

atómom a molekulou, 

 -vysvetliť použitie značiek a vzorcov 

pri zápise prvkov a zlúčenín, 

 

 

  

 

 

matematika 

 

 

X.  

 

2. Chemická väzba a jej 

vznik 

 

 

zlúčivosť, spoločný elektrónový 

pár, chemická väzba, elektróny 

vonkajšej- valenčnej vrstvy  

 

-chápať chemickú väzbu ako súdržné 

pôsobenie medzi atómami, 

-poznať funkciu elektrónov pri vzniku 

chemickej väzby, 

-vysvetliť na príkladoch látok NaCl a 

H2  vznik chemickej väzby, 

 

X. 

3. Ióny ión, katión, anión -vysvetliť vznik katiónu a aniónu, 

-poznať náboj katiónu a aniónu, 

-napísať schému vzniku iónov z 

atómov, 

 

X. 

4. Oxidačné číslo oxidačné číslo -zapísať oxidačné číslo atómu prvku, 

-vysvetliť, kedy má atóm kladné, 

záporné alebo nulové oxidačné číslo, 

 

X. 
5. Zhrnutie učiva tém. 

celku Zloženie látok 

   



X. 

6. Úlohy na precvičenie 

učiva tém. celku 

Zloženie látok 

   

  3. Chemické prvky 

X. 

7. Periodická sústava 

chemických prvkov 

periodická tabuľka prvkov, 

skupiny, periódy 

-poznať slovenské, latinské  názvy 

a značky  vybraných chemických 

prvkov,   

 -poznať význam objavu periodickej 

sústavy prvkov a meno autora (D. I. 

Mendelejev), 

 -určiť počet periód (radov) a skupín 

(stĺpcov)  v periodickej tabuľke 

prvkov, 

-vedieť určiť umiestnenie (perióda 

a skupina) konkrétneho prvku na 

základe hodnoty protónového čísla, 

 

 

MEDV 

MULV 

ENVV  

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

biológia 

FG 

 

 

 

 

  

X. 

8. Kovy kovy, ušľachtilé, neušľachtilé, 

katióny kovov železa, horčíka, 

vápnika, biogénny prvok 

 -poznať vlastnosti kovov,  

 -uviesť význam katiónov železa, 

horčíka a vápnika pre ľudský 

organizmus a ich potravinové zdroje,  

  

XI. 
1. Nekovy a polokovy  nekovové prvky- kyslík, uhlík, 

vodík, dusík, síra,  polokov- 

 -poznať vlastnosti nekovov,  

 -uviesť, ktoré nekovy sú dôležité v 

  



kremík stavbe Zeme a ľudského tela,  

 

 

 

XI. 2. Vodík vodík a zlúčeniny vodíka  -vymenovať základné vlastnosti 

(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) 

a použitie vodíka, 

 -vysvetliť umiestnenie vodíka v PSP  

 -poznať vodík ako biogénny prvok, 

 P – vodíková bomba, 

vzducholode 

  

XI. 

3. 

 

 

 

 

Kyslík 

 

 

 

 

kyslík a zlúčeniny kyslíka 
 -vymenovať základné vlastnosti 

(skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) 

a použitie kyslíka, 

 -vysvetliť  umiestnenie kyslíka v PSP, 

-poznať kyslík ako biogénny prvok, 

 P – význam ozónu 

a jeho dezinfekčné 

účinky 

 5. Chemické reakcie – 

1.časť 

 
  

XI. 

4. Chemické reakcie 

a rovnice 

 

chemické reakcie a rovnice, 

zákon zachovania hmotnosti 

-chápať chemickú reakciu ako dej, pri 

ktorom sa látky menia, 

-poznať zápis chemickej reakcie – 

chemickú rovnicu, ako dôsledok 

platnosti  zákona zachovania 

hmotnosti, 

 



-vedieť zapísať jednoduché reakcie 

chemickými rovnicami, 

XI. 

5. Písanie chemických 

rovníc - precvičovanie 

 -aplikovať zákon zachovania 

hmotnosti (podľa ktorého platí, že 

druh a počet atómov sa pri chemickej 

reakcii nemení) pri zápise chemickej 

rovnice zo schémy chemickej reakcie, 

 

XI. 

6. Laboratórna práca č.1 Chemické reakcie a ich zápis -zapísať reakciu zinku s kyselinou 

chlorovodíkovou, 

-zapísať reakciu vodíka s kyslíkom, 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

-vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

 

XI. 

7. Železo - 

najvýznamnejší kov 

železo, vysoká pec, suroviny na 

výrobu železa, oceľ 

-poznať význam železa v priemysle,  

-vymenovať základné vlastnosti 

železa,-opísať princíp  výroby železa 

a ocele,  

- poznať železo ako biogénny prvok, 

P – spracovanie 

surového železa 

a ocele  

 



XII. 

1. Alkalické kovy alkalické kovy, lítium, sodík, 

draslík  

-vymenovať vlastnosti alkalických 

kovov, 

-vysvetliť ich umiestnenie v PSP, 

-poznať sodík a draslík ako biogénne 

prvky a ich potravinové zdroje, 

  

XII. 

2. Halogény halogény, fluór, chlór, bróm, jód  -vymenovať vlastnosti halogénov, 

-poznať  ich nebezpečenstvo, 

-vysvetliť ich umiestnenie v PSP, 

-uviesť príklad ich použitia, 

-uviesť význam aniónov chlóru, 

fluóru, jódu pre ľudský  organizmus, 

  

XII.  

 

3. Zhrnutie učiva tém. 

celku Chemické 

prvky 

   

  4. Chemické zlúčeniny 

XII. 

4. Voda vlastnosti vody, význam 

-poznať rozdiely medzi tvrdou 

a mäkkou vodou,-poznať význam 

vody, 

 

 

 

P – porovnanie 

obsahu látok 

v minerálnych 

vodách 

 



XII. 5. Oxidy - názvoslovie 

 

vzorce a názvy oxidov  -určiť oxidačné čísla atómov prvkov 

v oxidoch, 

 -aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov oxidov, 

 -vedieť názvy a  vzorce CO, CO2, 

N2O5, SO2, SO3, CaO, 

MEDV 

MULV 

ENVV  

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

biológia 

FG 

  

XII. 

6. Oxidy v stavebníctve oxid kremičitý, oxid vápenatý  -vysvetliť výrobu páleného vápna 

a z neho haseného vápna, 

 -uviesť príklady použitia CaO, 

 -poznať príklady výskytu a použitia 

oxidu kremičitého, 

  

I. 

1. Oxidy v životnom 

prostredí 

 

 

 

 

 

 

oxidy síry- oxid síričitý, oxid 

sírový, 

oxidy dusíka- oxid dusnatý, oxid 

dusičitý, 

oxidy uhlíka- oxid uhoľnatý, 

oxid uhličitý, 

kyslý dážď 

 

 -poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou 

spôsobujú kyslé dažde, 

 -poznať príčiny vzniku uvedených 

oxidov, 

-poznať vplyv kyslých dažďov na 

životné prostredie a možnosti 

obmedzenia ich vzniku, 

P – oxidy 

spôsobujúce kyslé 

dažde 

 



I. 

2. Názvoslovia oxidov - 

precvičovanie 

 

 

 

 

-napísať vzorce a názvy oxidov, 

 

I. 

3. Kyseliny 

Bezkyslíkaté kyseliny 

kyseliny, bezkyslíkaté  kyseliny, 

názvoslovie bezkyslíkatých 

kyselín HCl, HF, HBr, HI, H2S) 

-charakterizovať bezkyslíkaté 

kyseliny,  

-napísať vzorce niektorých 

bezkyslíkatých kyselín, 

-poznať pravidlá bezpečnej práce so 

žieravinami, 

-vysvetliť postup prípravy zriedenej 

kyseliny z koncentrovanej, 

-poskytnúť prvú pomoc pri poliatí 

kyselinou, 

 

I. 4. Kyselina 

chlorovodíková 

kyseliny chlorovodíková- soľná, 

37%, žieravina 

-uviesť vlastnosti HCl, 

-pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou HCl s vodou,  

-poznať výskyt a funkciu kyseliny 

chlorovodíkovej v ľudskom 

organizme,  

-poznať použitie kyseliny 

chlorovodíkovej, 

 

I. 5. Kyslíkaté kyseliny- vzorce a názvy kyslíkatých  -určiť oxidačné čísla atómov prvkov  



názvoslovie kyselín 

 

v kyselinách, 

-aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov, 

I. 

6. Kyselina dusičná kyselina dusičná, 67%, žieravina -uviesť vlastnosti HNO3, 

-pomenovať ióny, ktoré vznikajú 

ionizáciou HNO3 vo vodnom roztoku, 

- poznať použitie kyseliny dusičnej,  

 

II. 

1. Kyselina sírová kyseliny sírová, 96%, žieravina, 

hygroskopická 

-uviesť vlastnosti H2SO4, 

-pomenovať ióny, ktoré vznikajú 

ionizáciou H2SO4  vo vodnom 

roztoku, 

- poznať použitie kyseline sírovej, 

-poznať žieravé vlastnosti kyseliny 

sírovej, 

 

II. 

2. Kyslosť  vodných 

roztokov, pH 

vodíkový katión, oxóniový 

katión, kyslosť vodného 

roztoku, indikátor, lakmus, 

fenolftaleín, univerzálny 

indikátor, pH 

 - vedieť prakticky určiť, či je roztok 

kyslý alebo neutrálny, 

 - vedieť, na čo slúži stupnica pH, 

-vedieť pracovať s  roztokmi 

indikátorov a indikátorovými 

papierikmi, 

 

P- meranie pH 

zrážok 

P- meranie pH vody 

z rôznych vodných 

tokoch a zdrojov 



II. 

3. Hydroxidy - 

názvoslovie 

 

vzorce a názvy hydroxidov 

 

 

 

 

 

 

 

 

-poznať zloženie hydroxidov, 

 -vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov hydroxidov, 

-vedieť názvy a  vzorce  NaOH, KOH, 

Ca(OH)2, 

  

II. 

4. Hydroxid sodný 

a draselný 

 

hydroxid sodný, hydroxid 

draselný 

 -uviesť vlastnosti NaOH, KOH, 

 -pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou NaOH a KOH  s vodou,  

 -poznať význam a použitie hydroxidu 

sodného, draselného, 

 

II. 

 

 

 

5. Hydroxid vápenatý hydroxid vápenatý, vápenec, 

pálené vápno, hasené vápno 

 -uviesť vlastnosti Ca(OH)2, 

 -pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou hydroxidu vápenatého 

s vodou, 

 -poznať  prípravu páleného vápna 

 



(CaO) z vápenca (CaCO3),   

 -poznať prípravu haseného vápna 

(Ca(OH)2) reakciou páleného vápna 

s vodou, 

 -poznať princíp tvrdnutia vápennej 

malty, 

 -poznať význam a použitie hydroxidu 

vápenatého, 

II. 

6. Zásaditosť vodných 

roztokov, pH 

zásaditosť roztokov, 

hydroxidový anión,  

indikátor, pH 

 -vedieť prakticky určiť, či je roztok 

zásaditý, kyslý alebo neutrálny, 

 -vedieť, na čo slúži stupnica pH, 

 -vedieť pracovať s  roztokmi 

indikátorov a indikátorovými 

papierikmi (ako sa sfarbuje 

fenolftaleín, lakmus, univerzálny 

indikátor v kyslom a zásaditom 

prostredí) 

 

III. 

1. Laboratórna práca č. 2 Meranie pH rôznych látok  - určiť pomocou univerzálneho 

indikátorového papierika a roztoku 

fenolftaleínu pH  rôznych roztokov 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 



 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

 -vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

III. 

2. Kyselinotvorné 

a hydroxidotvorné 

oxidy 

kyselinotvorný oxid, 

hydroxidotvorný oxid, kyslý 

dážď 

-charakterizovať kyselinotvorné 

a hydroxidotvorné oxidy, 

-na príklade vysvetliť správanie 

kyselinotvorného oxidu (SO2)  

a hydroxidotvorného oxidu (CaO) pri 

reakcii s vodou, 

-uviesť príklad kyselinotvorného 

oxidu (oxidy síry, dusíka), ktoré 

reakciou s vodou spôsobujú kyslé 

dažde, 

 

III. 

3. Zhrnutie učiva oxidy, 

kyseliny, hydroxidy 

 

 

 

 

III. 

4. Soli bezkyslíkatých 

kyselín – halogenidy, 

sulfidy 

 

soli, halogenidy, sulfidy 
-poznať vznik a zloženie solí, 

-vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov, 

 



III. 

5. Názvoslovie 

halogenidov 

a sulfidov - 

precvičovanie 

 

 

 

 

 

-napísať názvy a vzorce halogenidov 

a sulfidov, 

 

III. 

6. Halogenidy – 

vlastnosti a použitie 

NaCl, KCl -uviesť vlastnosti a príklady použitia 

daných solí, 

-zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku 

NaCl v potrave pre ľudský 

organizmus, 

 

III. 

7. Soli kyslíkatých 

kyselín - názvoslovie 

sírany, hydrogensírany,  

uhličitany, hydrogenuhličitany,  

síričitany, hydrogensíričitany,  

dusičnany,  

-poznať vznik a zloženie solí 

kyslíkatých kyselín, 

-vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov, 

 

III. 

 

8. Názvoslovie solí 

kyslíkatých kyselín - 

precvičovanie 

vzorce a názvy kyslíkatých solí 
-napísať názvy a vzorce solí 

kyslíkatých kyselín, 

 

IV. 1. Vlastnosti a použitie 

solí  

sírany, dusičnany 

 

 

-poznať vlastnosti a použitie 

významných solí – CaSO4, CuSO4, 

KNO3, NaNO3, 

 



IV. 2. Vlastnosti a použitie 

solí 

uhličitany, hydrogenuhličitany 

 

 

-poznať vlastnosti a použitie 

významných solí – Na2CO3, NaHCO3, 

K2CO3, CaCO3, Ca(HCO3)2, 

P – negatívne vplyvy 

chemizácie v poľn. 

IV. 3. Zhrnutie učiva 

tematického celku 

Chemické zlúčeniny 

 

  

 

IV. 4. Úlohy na 

precvičovanie učiva 

tematického celku 

Chemické zlúčeniny 

  

 

  5. Chemické reakcie  - 2. časť 

IV. 

5. Neutralizácia neutralizácia, neutrálny roztok -opísať neutralizáciu ako chemickú 

reakciu kyseliny chlorovodíkovej 

s hydroxidom sodným a zapísať ju 

chemickou rovnicou, 

MEDV 

ENVV 

O a SR 

OŽ aZ 

TP a PZ 

fyzika 

 

IV. 

6. Laboratórna práca č. 3 Neutralizácia 

 

 

 

 

-uskutočniť neutralizáciu roztoku 

hydroxidu sodného  roztokom 

kyseliny chlorovodíkovej, 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

 



 

 

 

 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

 -vedieť zaznamenať výsledok pokusu 

IV. 7. Redoxné rekcie 

 

redoxné rekcie, oxidácia  a 

redukcia 

 

 

-pomenovať dej, pri ktorom sa 

oxidačné číslo atómu zvyšuje, 

 -pomenovať dej, pri ktorom sa 

oxidačné číslo atómu znižuje, 

    

V. 1. Reakcia síranu 

meďnatého so zinkom 

redoxná reakcia, oxidovadlo, 

redukovadlo 

 -zapísať reakciu chemickou rovnicou, 

vyznačiť oxidačné čísla, 

 -zapísať oxidáciu, redukciu,  

 -charakterizovať oxidovadlo, 

redukovadlo, 

  

V. 2. Reakcie kovov 

s kyselinou 

chlorovodíkovou 

redoxné reakcie, rad reaktivity 

kovov, ušľachtilé, neušľachtilé 

kovy 

 -vyznačiť v rade reaktivity kovov 

ušľachtilé a neušľachtilé kovy, 

 -vyznačiť kovy, ktoré reagujú 

s vodou, 

 -vyznačiť kovy, ktoré reagujú so 

zriedenými kyselinami (HCl, H2SO4) 

  



 -vyznačiť kovy, ktoré nereagujú so 

zriedenými kyselinami (HCl, H2SO4), 

 -určiť, na základe radu kovov, ktorá 

redoxná reakcia bude reálne 

prebiehať, 

V. 3. Elektrolýza elektrolýza, elektróda - katóda, 

anóda, elektrolyt 

-vysvetliť priebeh redoxných reakcií 

na elektródach na konkrétnom 

príklade (roztok chloridu meďnatého), 

  

V. 4. Laboratórna práca č.4 Elektrolýza vodného roztoku 

NaCl 

 -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prácu podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

 -vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

  

V. 

5. Redoxné reakcie 

v bežnom živote 

elektrolýza, galvanické články 

a akumulátory, korózia 

 -poznať príklady využitia redoxných 

reakcií v bežnom živote, 

 

 

 P – druhy a použitie 

galvanických 

článkov 

a akumulátorov 

v bežnom živote 

V. 

6. Príprava solí priame zlučovanie kovu 

s nekovom, 

neutralizácia kyseliny s 

 -uviesť na konkrétnom príklade 

spôsob prípravy solí, 

  



hydroxidom, 

reakcia kovu s kyselinou, 

reakcia kyselinotvorného oxidu 

s hydroxidom, 

reakcia hydroxidotvorného 

oxidu s kyselinou 

 

 

 

 

V. 

7. Laboratórna práca č.5 Príprava solí  -poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 -vykonať prípravu solí podľa návodu, 

 -vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

 -vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

  

VI.  

1. Zhrnutie učiva 

Chemické reakcie 

 

 

  

  

VI. 

2. Úlohy na 

precvičovanie učiva 

Chemické reakcie 

 

 

  

  



 
3. Žiacke projekty   -spracovať a odprezentovať projekt 

podľa vlastného výberu, 

  

 
4. Žiacke projekty   -spracovať a odprezentovať projekt 

podľa vlastného výberu, 

  

 

5.  

6. 

Záverečné 

opakovanie, 

hodnotenie 

 

 
 -prezentovať nadobudnuté vedomosti, 

schopnosti, 

 -aplikovať poznatky pri riešení úloh. 

  

Legenda: 

O a SR  osobnostný a sociálny rozvoj  ENVV  environmentálna výchova  MEDV  mediálna výchova  

MULV  multikultúrna výchova  OŽ a Z  ochrana života a zdravia  TP a PZ  tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

FG finančná gramotnosť  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: dejepis 

1.Záhlavie 

Názov predmetu dejepis 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi predstavuje  jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou vyučovania 

dejepisu sa žiaci oboznamujú  s  vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom 

pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  

demokratické spôsoby svojho konania.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania 

historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné 



poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej 

spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v  ktorých 

môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického 

vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností  ľudí, rôznych skupín 

a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie.  

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, medzipredmetových kompetencií – 

spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby 

nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti 

kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný názor.  

 Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej 

podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, 

a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov 

na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Všeobecný cieľ: Priblížiť žiakom v 8. ročníku dejiny ľudstva od Francúzskej revolúcie až k vypuknutiu 1.svetovej vojny. 

Špecifické ciele: 

g) vzdelávacie  



 geneticko-chronologické vyučovanie 

 synchrónne vyučovanie národných a svetových dejín 

 kladenie dôrazu na národné dejiny 

 práca s rozličnými historickými prameňmi 

 návšteva múzeí, galérií, archívu, knižnice 

 regionálne dejiny v učive 

 historické fakty o čase, priestore, udalostiach,  osobnostiach, dejoch a  javoch – vo vzájomných súvislostiach 

 historická terminológia 

 rôzne druhy prameňov: učebnica, čítanka, historická mapa, písomné pramene, pracovné materiály, populárno-vedecká literatúra 

 obrázky, fotografie, filmy, hudba, pracovné listy a počítačové prezentácie 

 

h) výchovno – vzdelávacie 

 dejiny majú byť zaujímavé – didaktické hry,  živé a dramatické rozprávanie učiteľa 

 dejiny majú poskytovať prehľad – schémy, tabuľky, množinové zápisy 

 dejiny majú učiť premýšľať o dobre a zle – správne a nesprávne rozhodnutie v dejinách, morálne aspekty dejín, etická výchova 

 dejiny majú inšpirovať – pozitívny a negatívny príklad v dejinách 

 dejiny majú udržiavať živé tradície – hodnoty, tradície minulosti 

 dejiny majú viesť k utváraniu kritického stanoviska – porovnávanie súčasnosti so situáciou v minulosti 

 dejiny majú politicky utvárať, uvedomovať – žiak ako budúci občan sa pripravuje orientovať sa v tejto spoločnosti 

 dejiny majú viesť k úvahám a poznaniu seba samého– otázky minulosti, biele miesta v histórii, konanie v rozličných situáciách 

 



4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 

Kompetencie učiť sa: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli pracovať: 

 s historickým časom 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

 s historickým priestorom 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti 

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

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

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

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 



 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

Pracovné kompetencie: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 pracovať s učebnicou a čítankou, čítať súvislý text a  snažiť sa mu porozumieť 

 využívať názorný materiál, „čítať“ obrázky a časové priamky 

 nakresliť jednoduchú časovú priamku 

 pracovať so zošitom, robiť si poznámky za pomoci učiteľa, zápis osnovy a postupu svojej odpovede 

 pracovať s historickou mapou, čítať značky z jej legendy 

 zaraďovať historické fakty chronologicky a synchrónne 

Občianske kompetencie: 

 byť zodpovedný vo svojom konaní 

 aktívne sa zaujímať o veci verejné 

 rešpektovať a uplatňovať ľudské práva 

Komunikačné a sociálne kompetencie: 

 adekvátne komunikovať, aktívne počúvať 

 rozvíjať verbálnu aj neverbálnu komunikáciu 

 poskytovať vecnú spätnú väzbu 

 

5.Stratégia vyučovania 

 



Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 

 

Človek a spoločnosť - dejepis 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Európa na ceste                          

k moderným národom 

vysvetľovanie, motivačné 

rozprávanie, heuristická 

a projektová metóda, 

skupinové a zážitkové 

vyučovanie, problémové 

vyučovanie, projektová 

metóda 

Práca s učebnicou, s 

odbornou literatúrou 

a encyklopédiami,  čítanie 

doplnkových textov s 

porozumením, pracovné 

listy, analýza obrazového 

materiálu, karikatúry, 

fotografie, dokumenty,  

filmy, prezentácie k témam  

klasická vyučovacia hodina,  

vyučovacia hodina v múzeu 

a archíve, dejepisná 

vychádzka a exkurzia, 

historické putovanie – 

regionálne dejiny 

Zrod modernej doby 

Moderný slovenský národ 

Rakúsko - Uhorsko 

Na ceste k prvej svetovej vojne 

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na 

dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových 

a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  



      Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové približovanie obsahu 

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

nastoleného problému), videoprojekcia dokumentu, dejepisná vychádzka, exkuriza, historické putovanie... 

     Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností 

a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok a odpovedí 

na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), 

beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom)...  

 Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení 

a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná  úloha, problém, 

téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

     Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) – práca s dobovými dokumentami, 

historickými prameňmi, práca na úlohách v pracovných zošitoch a pracovných listoch... 

     Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia 

v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej 

techniky. 

 Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom riešenia daného 

problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie 

v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie – historickej udalosti, dobového aktu...), didaktické hry 

(sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej 

závislosti členov heterogénnej skupiny). 



 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie 

s využitím učebnice a inej literatúry, domáce úlohy).   

    Z  organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, diagnostického 

typu). Vychádzky, exkurzie, historické putovania volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na dodržiavanie zásad 

bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov (archív, múzeum, hrad, knižnica, historický cintorín...). V našich podmienkach je to Oravské múzeum               

P. O. Hviezdoslava – Čaplovičova knižnica, Florinov dom a jeho aktuálne výstavy, historický cintorín... 

 

5. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 

celku 

Človek a spoločnosť - 

dejepis 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Európa na ceste 

k moderným národom 

Dejepis pre 8. ročník ZŠ 

Dejepisná čítanka 8 

Dejepisný atlas 8 

Dejepisný zošit pre 8. Ročník 

 

 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

DVD 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, DVD 

nosiče 

internet, školská 

knižnica, 

prezentácie 

Zrod modernej doby Dejepis pre 8. ročník ZŠ 

Dejepisná čítanka 8 

Dejepisný atlas 8 

Dejepisný zošit pre 8. Ročník 

 

 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

DVD 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, DVD 

nosiče 

internet, školská 

knižnica, 

prezentácie 



 

7 . Hodnotenie a klasifikácia 

Výučba dejepisu smeruje k tomu, aby žiaci vedeli pracovať: 

 s historickým časom, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky, 

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja, 

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti, 

Moderný slovenský 

národ 

Dejepis pre 8. ročník ZŠ 

Dejepisná čítanka 8 

Dejepisný atlas 8 

Dejepisný zošit pre 8. ročník 

 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

DVD 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, DVD 

nosiče 

internet, školská 

knižnica, archív, 

múzeum, 

prezentácie 

Rakúsko - Uhorsko Dejepis pre 8. ročník ZŠ 

Dejepisná čítanka 8 

Dejepisný atlas 8 

Dejepisný zošit pre 8. ročník 

 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

DVD 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, DVD 

nosiče 

internet, školská 

knižnica, 

prezentácie 

Na ceste k prvej 

svetovej vojne 

Dejepis pre 8. ročník ZŠ 

Dejepisná čítanka 9 

Dejepisný atlas 9 

Dejepisný zošit pre 9. ročník 

 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

video 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, dvd 

nosiče 

internet, školská 

knižnica, 

prezentácie 



 s historickým priestorom, 

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo, 

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti, 

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

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť, 

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

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti, 

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho, 

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov, 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období, 

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj. 

Výučba dejepisu smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 



 pracovať s učebnicou a čítankou, čítať súvislý text a  snažiť sa mu porozumieť, využívať názorný materiál, „čítať“ obrázky a časové 

priamky, 

 nakresliť jednoduchú časovú priamku, 

 pracovať so zošitom, robiť si poznámky za pomoci učiteľa, zápis osnovy a postupu svojej odpovede, 

 pracovať s historickou mapou, čítať značky z jej legendy, 

 zaraďovať historické fakty chronologicky a synchrónne... 

 

Hodnotenie sa pridržiava nového Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci musia 

byť v procese vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia.    

  Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v dejepise klasifikujú podľa uvedených 

kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

 

Stupeň 1 (výborný): 
 

 Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Vie pracovať 

s učebnicou, historickou literatúrou a prameňmi a koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja. Vie interpretovať 

historické fakty, analyzovať historické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. 

 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení historických udalostí. 

 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 

nedostatkami. 
 

Stupeň 2 (chválitebný): 



 

 Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami v podstate celistvo, presne a úplne. Vie 

pracovať s učebnicou, historickou literatúrou a prameňmi a koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja. Vie bez 

väčších nedostatkov interpretovať historické fakty, analyzovať historické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. 

 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení historických udalostí. 

 Myslí v podstate logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, spravidla bez 

podstatných nedostatkov.  
 

Stupeň 3 (dobrý): 
 

 Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami nepodstatné 

medzery. Vie pracovať s učebnicou, historickou literatúrou a prameňmi. Koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja 

dokáže s pomocou učiteľa. Vie podľa podnetov učiteľa interpretovať historické fakty, analyzovať historické materiály, zaraďovať fakty do 

súvislostí. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti a pri výklade a hodnotení historických udalostí pracuje menej 

samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa dopúšťa chýb. 

 Myslí v podstate logicky správne, jeho myslenie nie je vždy tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky.  

 

Stupeň 4 (dostatočný): 
 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami závažné 

medzery. Vie pracovať s učebnicou, historickou literatúrou a prameňmi za pomoci učiteľa. Pri úlohe interpretovať historické fakty, analyzovať 

historické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí je nesamostatný, koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja dokáže 

s pomocou učiteľa. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti a pri výklade a hodnotení historických udalostí pracuje málo 

samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa dopúšťa významných chýb, ktoré dokáže s pomocou učiteľa opraviť. 

 V logickosti myslenia sa vyskytujú zásadné chyby a myslenie nie je tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú závažné nedostatky.  
  

Stupeň 5 (nedostatočný): 



Žiak si neosvojil poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich 

závažné a značné medzery. Len s ťažkosťami dokáže pracovať s učebnicou, historickou literatúrou a prameňmi. Pri úlohe interpretovať 

historické fakty, analyzovať historické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí je nesamostatný, koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom 

historického vývoja nedokáže ani s pomocou učiteľa. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti a pri výklade a hodnotení historických udalostí pracuje málo 

samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa dopúšťa významných chýb, ktoré nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 V logickosti myslenia sa vyskytujú podstatné chyby a myslenie nie je tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti je na nízkej činnosti. 

Známkou v dejepise hodnotíme:  

 
 

 vedomostné testy z každého tematického celku, 

 písomné odpovede z vybraných učív a pojmové mapy k vybranej problematike,  

 ústne odpovede pred tabuľou alebo v lavici, 

 zvládnutie zadaní v pracovných listoch (reportáže, doplňovačky, otázky...) 

 aktivitu na hodine, zapájanie sa do priebehu hodiny, prinesenie knihy... 

 prezentácia projektov k vybraným témam. 

 

Testy, písomné odpovede, pojmové mapy a pracovné listy sú hodnotené podľa priloženej bodovacej tabuľky. Kritériá na klasifikáciu sú: 

100% -  90%  /  výborný (1) 

89%   -  75%  /  chválitebný (2) 

74%   -  50%  /  dobrý (3) 



49%   -  25%  /  dostatočný (4) 

24%   -  0%    /  nedostatočný (5) 

 

Pri hodnotení a klasifikácii projektov / prezentácií sa kladie dôraz na: 

 

 obsah práce (2 body) 

  formu práce (2 body) 

 prezentovanie práce v triede pred žiakmi (4 body) 

 obhajobu práce pri učiteľovi (2 body) 

 

Celkové hodnotenie je: 

 

 10 – 9 bodov / výborný (1) 

 8 – 7 bodov / chválitebný (2) 

 6 – 5 bodov / dobrý (3) 

 4 – 3 body / dostatočný (4) 

 2 – 0 bodov / nedostatočný (5) 

 

 



Oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Dejepis  

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 2 hodiny týždenne, spolu 66 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Habsburská 

monarchia 

Priblížiť žiakom 

obdobie vlády 

Karola VI., Márie 

Terézie a Jozefa 

II. – osvietenský 

absolutizmus 

a tiež život a dielo 

Mateja Bela 

a Adama Františka 

Kolára. 

Karol VI. a Pragmatická 

sankcia 

Mária Terézia 

Jozef II. 

Matej Bel 

Adam František Kolár 

 

 

 

 

 

 

Žiak ovláda prelomové 

medzníky, pozná významných 

panovníkov a  panovníčky 

obdobia osvietenského 

absolutizmu. 

9 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Regionálna 

kultúra a tradičná 

ľudová kultúra 

Európa na 

ceste 

k moderným 

národom 

Priblížiť žiakom 

obdobie veľkých 

revolúcií – 

v Anglicku a vo 

Francúzsku, 

osvietenstvo ako 

nové myšlienkové 

hnutie a obdobie 

vlády cisára 

Napoleona.  

Anglická revolúcia 

Francúzsky absolutizmus 

Rusko za vlády Petra Veľkého 

Osvietenstvo 

Francúzska revolúcia 

Napoleon  

 

 

 

 

 

Žiak ovláda prelomové 

historické udalosti obdobia, 

pozná najvýznamnejšie 

osobnosti doby a  vie 

zdôvodniť príčiny, priebeh 

a výsledky veľkých revolúcií 

v Európe. 

15 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Regionálna 

kultúra a tradičná 

ľudová kultúra 

Zrod 

modernej 

doby 

Priblížiť žiakom 

európske 

a americké dejiny 

Rusko v 19. Storočí 

Zjednotenie Talianska 

Zjednotenie Nemecka 

Žiak ovláda prelomové 

historické udalosti obdobia, 

pozná najvýznamnejšie 

11 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektov 



18. a 19. storočia 

s dôrazom na 

vznik Talianska 

a Nemecka, vznik 

a vývoj USA až 

po občiansku 

vojnu v krajine. 

Opísať obdobie 

priemyselnej 

revolúcie, boja za 

volebné právo 

a vznik prvých 

politických strán.  

Vznik USA a otroctvo 

Občianska vojna v USA 

Priemyselná revolúcia 

Boj za volebné právo 

Vznik politických strán 

Kolonializmus  

osobnosti doby a  vie 

zdôvodniť príčiny, priebeh 

a výsledky vzniku nových 

národných štátov v Európe 

a občianskej vojny v USA. 

a prezentačné 

zručnosti 

Regionálna 

kultúra a tradičná 

ľudová kultúra 

Moderný 

slovenský 

národ 

Priblížiť žiakom 

tri generácie 

národných 

obrodencov 

a prelomové 

medzníky 

v procese 

formovania 

moderného 

slovenského 

národa. 

Anton Bernolák a bernolákovci 

Kollár a všeslovanská 

vzájomnosť 

Ľudovít Štúr a štúrovci 

Národné hnutie na Orave 

Spisovná slovenčina 

Revolúcia 1848/49 

Slovenskí dobrovoľníci 

Žiadosti slovenského národa 

Memorandum slovenského 

národa 

Matica slovenská 

Život na vidieku a v meste 

v 19. storočí 

Žiak ovláda prelomové 

historické udalosti obdobia, 

pozná najvýznamnejšie 

osobnosti doby a vie 

zdôvodniť príčiny, priebeh 

a výsledky slovenského 

národného hnutia. 

11 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Regionálna 

kultúra a tradičná 

ľudová kultúra 

Rakúsko-

Uhorsko 

Priblížiť žiakom 

dejiny Rakúsko-

Uhorska 

s dôrazom na 

postavenie 

Vznik Rakúsko-Uhorska 

Slováci v monarchii 

Maďarizácia 

Černovská tragédia 

Vysťahovalectvo 

Žiak ovláda prelomové 

historické udalosti obdobia, 

pozná najvýznamnejšie 

osobnosti doby a  vie 

zdôvodniť príčiny, priebeh a  

8 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 



Slovákov 

v monarchii, 

problém 

maďarizácie 

a boja za volebné 

právo. 

Modernizácia a industrializácia 

Slovenska 

Každodenný život na 

Slovensku na prelome storočí 

 

 

výsledky Černovskej tragédie. Regionálna 

kultúra a tradičná 

ľudová kultúra 

Prvá svetová 

vojna 

Priblížiť žiakom 

obdobie 1. 

svetovej vojny 

(1914-1918) 

s dôrazom na 

pozíciu 

slovenských 

vojakov 

a slovenského 

územia. Opísať 

priebeh vzniku 

ČSR a osobnosti 

domáceho 

a zahraničného 

odboja. 

Trojspolok a Dohoda 

Vypuknutie svetovej vojny 

Boje na západnom fronte 

Vstup USA do vojny 

Boje na východnom fronte 

a revolúcia 1917 v Rusku 

Vyvraždenie Romanovcov 

Slováci vo vojne 

Slovenský a český zahraničný 

odboj 

Milan Rastislav Štefánik 

Koniec 1. Svetovej vojny 

a vznik ČSR 

Parížska mierová konferencia  

 

 

Žiak ovláda prelomové 

historické udalosti obdobia, 

pozná najvýznamnejšie 

osobnosti doby a  vie 

zdôvodniť príčiny, priebeh 

a výsledky prvej svetovej 

vojny. 

12 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Regionálna 

kultúra a tradičná 

ľudová kultúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Biológia 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Iné štátna škola 

 
2.Charakteristika vyučovacieho predmetu  

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k 

prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné 

vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. 

Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a 

ochrane jeho zdravia. Cieľom tohto predmetu je predložiť žiakom učivo v súvislostiach, žiaci majú lepšiu možnosť vytvoriť si celistvejší obraz o 

prírode, jej problémoch a možných spôsoboch ich riešenia.  



Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. 

Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na 

poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné 

poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode 

Z prierezových tém sú do učiva najviac integrované Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu.  

Vyučovacie hodiny biológie sú realizované v triedach. V špecifických prípadoch sa vyučovanie realizuje mimo priestorov školy (vychádzky, 

exkurzie).  

  

3.Ciele vyučovacieho predmetu   

Všeobecný cieľ:   

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je pochopenie prírody ako zdroja trvale udržateľného života na Zemi a života ako najvyššej 

hodnoty. Zmyslom prírodopisného vzdelávania nie je memorovanie vedomostí, ale pochopenie prírody ako celku (dôraz sa kladie na chápanie 

vzťahov medzi organizmami navzájom). Získané vedomosti majú viesť k pochopeniu a využitiu v reálnom živote.  

 Špecifické ciele:  

a) vzdelávacie   

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

  ·  Chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného života na Zemi.  

  ·  Vedieť základnú stavbu, funkcie a význam a praktické poznávanie organizmov a neživej prírody.  

  ·  Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.  

   · Klásť dôraz na medzipredmetové vzťahy .  

b) výchovno – vzdelávacie  

· Pochopiť život ako najvyššiu hodnotu.  

· Vedieť príčiny a dôsledky narušenia vzťahov a vzájomných väzieb.  

· Pochopiť význam prírody pre človeka z hľadiska ochrany životného prostredia.  

· Vedieť stavbu a pochopiť činnosť ľudského organizmu a základné princípy ochrany zdravia.  

· Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.  

  



4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie  

Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti prírodných vied  

· Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v 

zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka.  

· Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia. 

· Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na 

kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti  

· identifikovať a správne používať základné pojmy  

· objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov 

· vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme  

· vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

· zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti  

· vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry  

· vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

· vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

· pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať  

· prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

· hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení  

· používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach  

· dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia  

· využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

· rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach  

· aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy  



· riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

· navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

· rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských 

projektov  

· využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh 

· predpokladať a určiť príčinné súvislosti  

· pozorovať, experimentovať a odhadovať  

5. Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku  Stratégia vyučovania   

                                    Metódy a postupy  Formy práce  

  

Neživá príroda a jej poznávanie  

výkladovo-ilustratívne metódy metódy 

výkladovo – problémové  

heuristické metódy výskumné 

metódy  

metodické formy:  

rozprávanie, objasňovanie, 

opis, rozhovor, diskusia, 

zostavenie plánu, postup 

činnosti, samostatné štúdium, 

písomné práce, práca s IKT  

sociálne formy: frontálne, 

individuálne, skupinové  

vyučovanie projekty 

organizačné formy:  

vyučovacia hodina, domáca 

práca, projekty, vychádzka, 

exkurzia  

Zem a jej stavba  

Stavebné jednotky zemskej kôry  

Geologické procesy a dejiny Zeme 

Podmienky života a vzťahy organizmov  

  



Praktické aktivity  

6. Učebné zdroje  

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

  

Názov tematického celku  Odborná literatúra  Didaktická technika  Materiálne 

výučbové 

prostriedky  

Ďalšie zdroje  

(internet, knižnica, ...  

Neživá príroda a jej 

poznávanie  

učebnica biológie pre 8. ročník , 

atlasy, kľúče, encyklopédie  

dataprojektor, PC s 

pripojením na 

internet  

videoprehrávač, 

DVD a CD  

prehrávač  

modely, pracovné  

listy,  

fotografie, filmy 

s príslušnou 

tematikou,  

prezentácie, 

výučbové 

programy,   

internet, knižnica, 

archív, múzeum  

Zem a jej stavba  

Stavebné jednotky zemskej 

kôry  

Geologické procesy a dejiny 

Zeme 

Podmienky života a vzťahy 

organizmov  

  

Praktické aktivity  

 

7. Kontrola a hodnotenie žiakov  

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak 

sa aktívne zapája do procesu hodnotenia.  

Výsledná klasifikácia prírodovedných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

žiakov:  

1.Sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. 



2.Úroveň  samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom pri individuálnych aj  skupinových aktivitách bude hodnotená formálne. 

Vedomosti získané pri týchto aktivitách budú žiaci prezentovať pri  verbálnom alebo písomnom skúšaní.   

3.Písomná forma hodnotenia – osvojenie získaných poznatkov bude kontrolované formou testu  na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém v rozsahu asi 20 minút. Test bude hodnotený známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa stupnice 

dohodnutej na zasadnutí predmetovej komisie pre ročníky 5 – 9. 

100% - 90% výborný  

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý  

49% - 25% dostatočný  

24% - 0% nedostatočný 

4.Verbálna forma hodnotenia – priebežné hodnotenie vedomostí žiakov na hodine (dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho 

žiaka učiteľom). Bude preverovaná úroveň základných vedomostí určených vo výkonovej časti vzdelávacieho štandardu z preberaného 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém.  

5.Praktické aktivity -    pri praktických  cvičeniach sa hodnotí:   

                                                         a) samostatná práca s textom 

                                                         b) realizácia praktického cvičenia 

                                                         c) schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky 

                                                         d) vedieť zdôvodniť výsledok experimentu 

                                                         e) vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

6.Prezentácia projektov – hodnotenie úrovne kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností podľa 

vopred stanovených kritérií učiteľom. Pri hodnotení projektov bude dôležité aj sebahodnotenie a hodnotenie žiakov navzájom. 

Vo výslednej klasifikácii prírodovedných predmetov sa odzrkadľuje:   

-  sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná  

klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia,   

- formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden stupeň, preveruje aj schopnosť žiaka 

využívať medzipredmetové vzťahy v prírodovedných predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 

konkrétnych úloh.   

 

 



Oblasť: Človek a príroda  

Predmet: Biológia  

Ročník: ôsmy  

Počet hodín v ročníku:1 hodina týždenne, spolu 33 hodín  

 

Tematický 

celok 

 

Obsahový štandard 

 

ciele 

 

Výkonový štandard 

Počet 

hodín 

 

Prierezové 

témy 

 

Neživá príroda  

a jej poznávanie  

/1/  

Neživá a živá príroda. 

Závislosť organizmov, 

človeka od neživej prírody. 

Význam vied o Zemi  

a poznávania neživej 

prírody.  

 

Poznávať živé organizmy a 

ich význam v prírode a pre 

život človeka.   

  

Porozumieť vzťahu neživej a 

živej prírody a význam jej 

poznávania.  

  

Poznať základnú stavbu a 

stavebné jednotky Zeme, 

podstatné zmeny v zemskej 

kôre, základné vonkajšie a 

vnútorné geologické procesy, 

súvislosti geologického 

vývoja Zeme, prírody a 

človeka.  

  

Poznať základné podmienky 

života, faktory prostredia a 

vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a 

Preukázať na príklade 

závislosť organizmov od 

neživej prírody. Opísať 

príklad vplyvu organizmov 

na neživú prírodu. 

Dokumentovať význam vied 

o Zemi na príklade. Uviesť 

význam nerastných surovín 

pre život človeka. 

1 ENVV 

O a SR 

 

Zem a jej 

stavba/3/  

 

Stavba Zeme.   

Sféry zemského telesa. 

Základná stavba zemskej 

kôry  pevnín a dna oceánov.  

 

Zemská kôra v pohybe. 

Pohyby zemskej kôry a ich 

príčiny. Vzďaľovanie, 

približovanie a podsúvanie 

litosferických platní. 

 

Určiť a pomenovať podľa 

ukážky stavbu zemského 

telesa. Rozlíšiť na ukážke 

pevninskú a oceánsku  

zemskú kôru. 

 

Poznať príčinu pohybu 

litosferických platní. Uviesť 

dôsledky vzďaľovania 

litosferických platní. Uviesť 

dôsledky približovania a 

3 ENVV 

MEDV 

O a SR 

geografia 

 



možnosti ich odstránenia.  

  

V oblasti komunikačných 

schopností:  

 identifikovať a správne 

používať základné pojmy 

objektívne opísať, vysvetliť 

alebo zdôvodniť základné 

znaky biologických objektov 

a procesov, podstatu procesov 

a vzťahov,  vecne správne sa 

vyjadrovať verbálne, písomne 

a graficky k danej učebnej 

téme, vedieť využiť 

informačné a komunikačné 

zdroje, vyhľadávať, triediť a 

spracovávať  

informácie a dáta z rôznych 

zdrojov,  zrozumiteľne 

prezentovať svoje poznatky,  

skúsenosti a zručnosti,  

vedieť spracovať jednoduchú 

správu z pozorovania na 

základe danej štruktúry,  

vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý 

projekt so zameraním na 

ciele, metódy, výsledky a ich 

využitie.  

 

podsúvania litosferických 

platní. Opísať na ukážke 

vznik a zánik oceánskej 

zemskej kôry. 

Stavebné 

jednotky  

zemskej kôry 

/4/ 

Minerály a horniny. 

Rozlišovacie znaky 

minerálov a hornín. Vznik 

minerálov a hornín. Príklady 

minerálov a hornín. 

 

 

 

 

Minerály. Vznik, vonkajší 

tvar a vnútorná stavba. 

Vlastnosti minerálov 

(fyzikálne, chemické), ich 

význam a využívanie.  

 

 

 

 

 

 

 

Charakterizovať minerál a 

uviesť konkrétny príklad. 

Charakterizovať horninu a 

uviesť konkrétny príklad. 

Rozlíšiť na ukážke minerál a 

horninu. Uviesť aspoň jeden 

spôsob vzniku hornín. 

 

Poznať podstatu vzniku 

minerálov.  

Pomenovať priestorový útvar, 

od ktorého závisí tvar a 

vlastnosti kryštálov. 

Vymenovať tri mechanické 

vlastnosti minerálov s 

významom  

 pre človeka. Vymenovať tri 

optické  

vlastnosti minerálov s 

významom pre človeka. 

Uviesť príklad využitia 

mechanickej a optickej 

vlastnosti minerálu. 

4 MEDV 

MULV 

ENVV 

O a SR 

TP a PZ 

chémia 

 

Geologické 

procesy a 

dejiny Zeme 

Geologické procesy a ich 

zdroje. Katastrofické 

geologické procesy a 

Uviesť príklad zdroja a 

energie geologického 

procesu. Rozlíšiť na príklade 

18 MEDV 

MULV 

ENVV 



/18/ dôsledky pre človeka. 

 

 

 

 

Magmatickáa sopečná 

činnosť, magma a láva.  

Časti sopky. Prejavy sopečnej 

činnosti. 

 

 

 

 

 

Vyvreté horniny. Vznik, 

rozlišovacie znaky hlbinných 

a výlevných vyvretých 

hornín. Typické horniny, 

vlastnosti, využitie, výskyt.  

 

 

 

Horotvorná činnosť a 

poruchy zemskej kôry. 

Prejavy horotvornej činnosti. 

Vrásnenie, vrásy a zlomy. 

 

 

 

 

 

 

V oblasti identifikácie 

problémov, navrhovania 

riešenia a schopnosti ich 

riešiť:   

riešiť úlohy zamerané na 

rozvoj porozumenia a 

aplikácie,  navrhovať rôzne 

riešenia  

úloh, postupov a prístupov,   

  

rozvíjať schopnosti a 

zručnosti pri riešení 

praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých 

správ z pozorovaní a 

jednoduchých školských 

projektov,  

  

využívať tvorivosť a 

nápaditosť, samostatne tvoriť 

závery na základe zistení, 

skúmaní alebo riešení úloh.  

  

V oblasti sociálnych 

kompetencií:  

  

vyjadrovať svoje názory,  

postoje a skúsenosti,   

  

pracovať vo dvojiciach alebo 

vonkajší a vnútorný 

geologický proces. 

Dokumentovať na príklade 

katastrofický geologický 

proces a jeho následky. 

 

Rozlíšiť magmatickú a 

sopečnú činnosť. Odlíšiť 

magmu a lávu podľa miesta 

vzniku.  

Opísať podľa ukážky časti 

sopky. Uviesť príklad 

prejavov sopečnej činnosti. 

Uviesť príklad významu 

sopečnej činnosti pre 

človeka. 

 

Poznať podstatu vzniku 

vyvretých hornín. Rozlíšiť na 

ukážke hlbinnú a výlevnú 

vyvretú horninu. Odlíšiť 

štruktúru žuly a čadiča. 

Poznať vyžitie aspoň jednej 

hlbinnej a jednej výlevnej 

vyvretej horniny. 

Charakterizovať horotvornú 

činnosť.  

Rozlíšiť na ukážke (alebo 

načrtnúť) príklad poruchy 

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

geografia 

chémia 

 

Finančná 

gramotnosť – 

Zemetrasenie 

Sopečná činnosť 

(Charakterizovať 

oblasti so 

zvýšeným 

rizikom úrazu 

a poškodenia 

zdravia. Uviesť 

možnosť 

zdravotného a 

úrazového 

poistenia 

a poistenia 

majetku.) 

 



Zemetrasenie. Vznik a druhy 

zemetrasenia, prejavy a 

dôsledky. Ochrana pred 

zemetrasením a jeho 

dôsledkami. Výskyt na 

Slovensku. 

 

 

 

 

 

Premena hornín a premenené 

horniny. Činitele premeny, 

vznik premenených hornín. 

Typické premenené horniny, 

vlastnosti, využitie. 

 

 

Vonkajšie geologické 

procesy. Pôsobenie 

vonkajších geologických 

činiteľov, ich prejavy. 

Zvetrávanie, príčiny a 

dôsledky. Vplyv, prejavy a 

dôsledky zemskej 

príťažlivosti, vody, ľadovca a 

vetra.  

 

 

 

 

v skupinách, vzájomne radiť 

a pomáhať, prezentovať a 

zhodnotiť výsledky svojej 

alebo skupinovej činnosti,  

  

 hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení.  

  

V oblasti získavania, 

osvojovania a rozvíjania 

manuálnych zručností:  

  

používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach,   

  

dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia,   

  

využívať učebné, 

kompenzačné a iné pomôcky,   

 rozvíjať zručnosti pri práci s 

prírodninami a pri terénnych 

pozorovaniach,   

 aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v 

praktických podmienkach. 

 

zemskej kôry. Rozlíšiť vrásu 

a zlom podľa 

charakteristických znakov a 

ich vzniku. 

 

Poznať príčinu vzniku 

zemetrasenia. Uviesť príklad 

druhu zemetrasenia a jeho 

dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel 

medzi ohniskom a 

epicentrom zemetrasenia. 

Poznať možnosti ochrany 

ľudí a budov pred 

dôsledkami zemetrasenia. 

 

Uviesť hlavné činitele 

premeny hornín. Opísať na 

ukážke typickú vlastnosť 

premenených hornín. Uviesť 

príklad premenenej horniny, 

typickú vlastnosť a praktické 

využitie. 

Poznať pôsobenie vonkajších 

geologických procesov a ich 

čiastkové procesy.  

Rozlíšiť mechanické a 

chemické zvetrávanie a ich 

dôsledky. 

Poznať dôsledky zemskej 



 

 

 

 

 

Usadené horniny. Podstata 

vzniku usadených hornín. 

Úlomkovité, organické a 

chemické usadené horniny; 

vznik,  vlastnosti, využitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krasové procesy. Podstata 

krasových procesov. 

Povrchové a podzemné 

krasové útvary. Kvapľové a 

ľadové jaskyne.  

 

 

 

 

Vek Zeme a skameneliny. 

príťažlivosti. 

Poznať dôsledky činnosti 

toku rieky a morskej vody. 

Poznať podstatu vzniku 

ľadovca a dôsledky činnosti 

horského ľadovca. 

Opísať prejavy a dôsledky 

rušivej a tvorivej činnosti 

vetra. 

Pomenovať usporiadanie 

útvarov usadených hornín..  

Poznať využitie nespevnenej 

a spevnenej úlomkovitej 

usadenej horniny 

Opísať podstatu vzniku 

organických usadených 

hornín. Uviesť príklad 

využitia organickej usadenej 

horniny. 

Poznať podstatu vzniku 

chemických usadených 

hornín. Uviesť príklad 

využitia chemickej usadenej 

horniny. 

Poznať podstatu krasového 

procesu. Uviesť príklad 

povrchového a podzemného 

krasového útvaru. Rozlíšiť 

kvapľovú a ľadovú jaskyňu 

podľa výzdoby. Uviesť 



Charakteristika skamenelín, 

podstata ich vzniku. Druhy 

skamenelín, príklady. 

Určovanie veku Zeme 

a hornín. 

Geologická história Zeme. 

Prahory a starohory. 

Prvohory a druhohory. 

Treťohory a štvrtohory. 

Významné geologické 

procesy, prejavy života, 

príklady vedúcich 

skamenelín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neživá príroda Slovenska. 

Geologické jednotky 

Západných Karpát.  

 

príklad kvapľovej a ľadovej 

jaskyne na Slovensku. 

Charakterizovať skamenelinu. 

Uviesť príklad skameneliny. 

Opísať proces vzniku 

skameneliny.  

Poznať postup určovania 

pomerného a skutočného 

veku hornín. 

Uviesť významné geologické 

procesy v jednotlivých érach 

vývoja Zeme.  

Poznať na ukážke príklad 

vedúcej skameneliny prvohôr, 

druhohôr, treťohôr a 

štvrtohôr. Uviesť význam 

prvohorných papradí a  

prasličiek  v súčasnosti pre 

človeka. Poznať dôkazy 

predchodcu človeka a vývoja 

človeka v treťohorách a 

štvrtohorách. 

Poznať významné geologické 

procesy a vývoj organizmov 

na Slovensku. Pomenovať a 

určiť podľa ukážky 

geologické jednotky 

Slovenska podľa typických 

znakov. Uviesť príklad a 

význam typickej horniny 



aspoň troch pásiem. 

 

Podmienky 

života a vzťahy 

organizmov /7/ 

Organizmy a prostredie. 

Vzťahy organizmov s 

prostredím, prispôsobivosť 

organizmov prostrediu, 

znášanlivosť podmienok 

prostredia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neživé zložky prostredia. 

Vplyv energie, svetla, tepla, 

vzduchu, vody a pôdy životné 

podmienky a procesy 

organizmov.  

 

 

 

 

Znečisťovanie neživých 

zložiek prostredia. Príčiny a 

dôsledky znečisťovania vody, 

vzduchu, pôdy pre rastliny 

a živočíchy. 

 

Poznať aspoň tri anorganické 

a tri organické látky, ktoré sú 

súčasťou organizmov. Uviesť 

príklad závislosti organizmu 

od prostredia a vzájomného 

vzťahu medzi organizmami. 

Poznať prispôsobivosť 

organizmov životným 

podmienkam. Uviesť na 

príklade rozsah znášanlivosti 

podmienok prostredia 

organizmami. 

Poznať význam slnečného 

žiarenia pre rastliny. Rozlíšiť 

nároky rastlín a živočíchov na 

svetlo. Poznať prispôsobenie 

organizmov teplote 

prostredia. Poznať význam 

vzduchu pre rastliny a 

živočíchy.  

Uviesť význam vody pre 

organizmy. Preukázať na 

príklade prispôsobenie 

organizmov množstvu vody v 

prostredí. Uviesť zložky pôdy 

a ich význam pre organizmy. 

Uviesť príklad dôsledkov 

znečistenia vody, vzduchu a 

7 MEDV 

ENVV 

O a SR 

OŽ a Z 

TP a PZ 

chémia 

 



 

 

Živé zložky prostredia. 

Populácia. Vlastnosti 

populácie (veľkosť, hustota, 

rast), vnútorné a vonkajšie 

vzťahy.  

 

 

 

 

 

 

Spoločenstvo organizmov. 

Typy spoločenstiev.  

Druhová rozmanitosť, 

štruktúra, zloženie 

spoločenstva a priestorové 

členenie. 

 

 

 

Ekosystém. Zložky, typy 

ekosystémov.  

Obeh látok a tok energie v 

ekosystéme. 

Život ekosystému. Vlastnosti 

ekosystému (potravové 

vzťahy, obnovovanie a vývin 

ekosystému). 

 

 

pôdy na život rastlín. Poznať 

dôsledky znečistenia vody, 

vzduchu a pôdy pre život 

živočíchov. 

Rozlíšiť na ukážke jedinca, 

populáciu rastlín a 

živočíchov. Uviesť príklad 

početnosti populácie. Chápať 

podmienky rastu populácie. 

Poznať význam hustoty pre 

prežitie populácie. Rozlíšiť na 

príklade konkurenciu, 

predáciu, parazitizmus, 

symbiózu. 

Uviesť príklad druhovej 

rozmanitosti. Poznať význam 

priestorovej štruktúry 

spoločenstva. Uviesť príklad 

dominancie v spoločenstve. 

Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, 

prírodné a umelé 

spoločenstvo, suchozemské, 

sladkovodné a morské 

spoločenstvo. 

Rozlíšiť na ukážke živé a 

neživé zložky ekosystému. 

Uviesť príklady 

ekosystémov. Uviesť príklad 

producenta, konzumenta, 

rozkladača. Poznať význam 



 

 

 

 

Biosféra. Zložky biosféry. 

Obeh látok a tok energie v 

biosfére. 

 

 

 

 

 

 

Biologická a ekologická 

rovnováha. Podmienky 

udržania biologickej 

rovnováhy. Možnosti 

zachovania a ohrozenia 

ekologickej rovnováhy. 

 

 

 

 

 

 

Globálne ekologické 

problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie 

ozónovej vrstvy, hromadenie 

odpadov). Príčiny, dopady na 

ekosystémy, možnosti 

riešenia. 

premeny látok a energie v 

ekosystéme. Zostaviť príklad 

potravového reťazca. Chápať 

význam obnovy ekosystému. 

Poznať štádiá vývoja 

ekosystému. 

 

Rozlíšiť neživé a živé zložky 

biosféry. Rozlíšiť na ukážke 

tri ekosystémy v biosfére 

podľa životných podmienok.  

Vysvetliť na príklade obeh 

látok v biosfére. Poznať 

význam toku energie v 

biosfére. 

 

Poznať význam biologickej 

rovnováhy. Chápať spätnú 

väzbu na príklade. Uviesť 

príklad narušenia biologickej 

rovnováhy. Poznať význam 

ekologickej rovnováhy. 

Porovnať stabilný a 

nestabilný ekosystém. Uviesť 

tri príklady narušenia 

ekologickej rovnováhy. 

Poznať zásady ekologického 

hospodárenia v krajine. 

 



   

 

 

Poznať príčiny a dopady 

stenčovania ozónovej vrstvy, 

vzniku smogu, skleníkového 

efektu a kyslých dažďov. 

Uviesť príklad zabránenia 

vzniku smogu, skleníkového 

efektu, kyslých dažďov. 

Uviesť príklad príčiny 

hromadenia odpadov. Uviesť 

význam recyklácie 

druhotných surovín. 

Demonštrovať na príklade 

alternatívny zdroj energie a 

jeho prínos. 

Praktické 

aktivity 

3 praktické aktivity podľa 

možností a podmienok školy 

Vykonať pozorovanie  podľa 

návodu, zaznamenať 

výsledok  

pozorovania, poznať zásady 

bezpečnej práce.   

  

 

Legenda: 

O a SR  osobnostný a sociálny rozvoj 

ENVV  environmentálna výchova 

MEDV  mediálna výchova  

MULV  multikultúrna výchova 

OŽ a Z  ochrana života a zdravia 

TP a PZ  tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Biológia 

1.Záhlavie 
Názov predmetu 

Biológia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Iné štátna škola 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu  

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k 

prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné 

vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. 

Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a 

ochrane jeho zdravia. Cieľom tohto predmetu je predložiť žiakom učivo v súvislostiach, žiaci majú lepšiu možnosť vytvoriť si celistvejší obraz o 

prírode, jej problémoch a možných spôsoboch ich riešenia.  



Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. 

Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na 

poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné 

poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode 

Z prierezových tém sú do učiva najviac integrované Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu.  

Vyučovacie hodiny biológie sú realizované v triedach. V špecifických prípadoch sa vyučovanie realizuje mimo priestorov školy (vychádzky, 

exkurzie).  

  

3.Ciele vyučovacieho predmetu   

Všeobecný cieľ:   

Hlavným cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu je pochopenie prírody ako zdroja trvale udržateľného života na Zemi a života ako najvyššej 

hodnoty. Zmyslom prírodopisného vzdelávania nie je memorovanie vedomostí, ale pochopenie prírody ako celku (dôraz sa kladie na chápanie 

vzťahov medzi organizmami navzájom). Získané vedomosti majú viesť k pochopeniu a využitiu v reálnom živote.  

 Špecifické ciele:  

c) vzdelávacie   

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

  ·  Chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného života na Zemi.  

  ·  Vedieť základnú stavbu, funkcie a význam a praktické poznávanie organizmov a neživej prírody.  

  ·  Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.  

   · Klásť dôraz na medzipredmetové vzťahy .  

d) výchovno – vzdelávacie  



· Pochopiť život ako najvyššiu hodnotu.  

· Vedieť príčiny a dôsledky narušenia vzťahov a vzájomných väzieb.  

· Pochopiť význam prírody pre človeka z hľadiska ochrany životného prostredia.  

· Vedieť stavbu a pochopiť činnosť ľudského organizmu a základné princípy ochrany zdravia.  

· Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.  

  

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie  

Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti prírodných vied  

· Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v 

zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka.  

· Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia. 

· Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na 

kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  

Komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti  

· identifikovať a správne používať základné pojmy  

· objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov 

· vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme  

· vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov 

· zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti  



· vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry  

· vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti  

· vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

· pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať  

· prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

· hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení  

· používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach  

· dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia  

· využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

· rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach  

· aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy  

· riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie 

· navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov  

· rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských 

projektov  

· využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh 

· predpokladať a určiť príčinné súvislosti · pozorovať, experimentovať a odhadovať  



5. Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania  

Názov tematického celku  Stratégia vyučovania   

                                    Metódy a postupy  Formy práce  

  

Neživá príroda a jej poznávanie  

výkladovo-ilustratívne metódy metódy 

výkladovo – problémové  

heuristické metódy výskumné 

metódy  

metodické formy:  

rozprávanie, objasňovanie, 

opis, rozhovor, diskusia, 

zostavenie plánu, postup 

činnosti, samostatné štúdium, 

písomné práce, práca s IKT  

sociálne formy: frontálne, 

individuálne, skupinové  

vyučovanie projekty 

organizačné formy:  

vyučovacia hodina, domáca 

práca, projekty, vychádzka, 

exkurzia  

Zem a jej stavba  

Stavebné jednotky zemskej kôry  

Geologické procesy a dejiny Zeme 

Podmienky života a vzťahy organizmov  

  

Praktické aktivity  

6. Učebné zdroje  

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

  



Názov tematického celku  Odborná literatúra  Didaktická technika  Materiálne 

výučbové 

prostriedky  

Ďalšie zdroje  

(internet, knižnica, ...  

Neživá príroda a jej 

poznávanie  

učebnica biológie pre 8. ročník , 

atlasy, kľúče, encyklopédie  

dataprojektor, PC s 

pripojením na 

internet  

videoprehrávač, 

DVD a CD  

prehrávač  

modely, pracovné  

listy,  

fotografie, filmy 

s príslušnou 

tematikou,  

prezentácie, 

výučbové 

programy,   

internet, knižnica, 

archív, múzeum  

Zem a jej stavba  

Stavebné jednotky zemskej 

kôry  

Geologické procesy a dejiny 

Zeme 

Podmienky života a vzťahy 

organizmov  

  

Praktické aktivity  

7. Kontrola a hodnotenie žiakov  

V procese diagnostiky a hodnotenia žiakov uplatňujeme rozličné metódy i formy s cieľom poskytnúť žiakovi šancu dosiahnuť úspech. Žiak 

sa aktívne zapája do procesu hodnotenia.  

Výsledná klasifikácia prírodovedných predmetov zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti 

žiakov:  

1) Sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie. 

2) Úroveň  samostatnej práce žiakov a schopnosť pracovať s textom pri individuálnych aj  skupinových aktivitách bude hodnotená formálne. 

Vedomosti získané pri týchto aktivitách budú žiaci prezentovať pri  verbálnom alebo písomnom skúšaní.   

3) Písomná forma hodnotenia – osvojenie získaných poznatkov bude kontrolované formou testu  na konci tematického celku alebo skupiny 

podobných učebných tém po každej hodine zameranej na opakovanie a upevňovanie vedomostí v rozsahu asi 20 minút. Test bude 

hodnotený známkou na základe percentuálnej úspešnosti podľa stupnice dohodnutej na zasadnutí predmetovej komisie pre ročníky 5 – 9. 



100% - 90% výborný  

89% - 75% chválitebný  

74% - 50% dobrý  

49% - 25% dostatočný  

24% - 0% nedostatočný 

4) Verbálna forma hodnotenia – priebežné hodnotenie vedomostí žiakov na hodine (dobrovoľná odpoveď žiaka alebo určenie konkrétneho 

žiaka učiteľom). Bude preverovaná úroveň základných vedomostí určených vo výkonovej časti vzdelávacieho štandardu z preberaného 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém.  

5)  Praktické aktivity -    pri praktických  cvičeniach sa hodnotí:   

                                                         a) samostatná práca s textom 

                                                         b) realizácia praktického cvičenia 

                                                         c) schopnosť vyvodiť na základe experimentu teoretické poznatky 

                                                         d) vedieť zdôvodniť výsledok experimentu 

                                                         e) vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

6)  

Prezentácia projektov – hodnotenie úrovne kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností 

podľa vopred stanovených kritérií učiteľom. Pri hodnotení projektov bude dôležité aj sebahodnotenie a hodnotenie žiakov navzájom. 

           Vo výslednej klasifikácii prírodovedných predmetov sa odzrkadľuje:   

-  sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná  

klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia,   

- formatívne (priebežné) hodnotenie, ktoré môže celkovú známku ovplyvniť maximálne o jeden stupeň, preveruje aj schopnosť žiaka 

využívať medzipredmetové vzťahy v prírodovedných predmetoch a jeho schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení 

konkrétnych úloh.   

 

 



Oblasť: Človek a príroda  

Predmet: Biológia  

Ročník: ôsmy  

Počet hodín v ročníku: 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín  

 

Tematický 

celok 

 

Obsahový štandard 

 

ciele 

 

Výkonový štandard 

 

Počet 

hodín 

 

Prierezové 

témy 

 

Neživá príroda  

a jej poznávanie  

/2/  

Neživá a živá príroda. 

Závislosť organizmov, 

človeka od neživej prírody. 

Význam vied o Zemi  

a poznávania neživej 

prírody.  

 

Poznávať živé organizmy a 

ich význam v prírode a pre 

život človeka.   

  

Porozumieť vzťahu neživej a 

živej prírody a význam jej 

poznávania.  

  

Poznať základnú stavbu a 

stavebné jednotky Zeme, 

podstatné zmeny v zemskej 

kôre, základné vonkajšie a 

vnútorné geologické procesy, 

súvislosti geologického 

vývoja Zeme, prírody a 

človeka.  

  

Poznať základné podmienky 

života, faktory prostredia a 

Preukázať na príklade 

závislosť organizmov od 

neživej prírody. Opísať 

príklad vplyvu organizmov na 

neživú prírodu. 

Dokumentovať význam vied 

o Zemi na príklade. Uviesť 

význam nerastných surovín 

pre život človeka. 

2 ENVV 

O a SR 

 

Zem a jej 

stavba/4/  

 

Stavba Zeme.   

Sféry zemského telesa. 

Základná stavba zemskej 

kôry  pevnín a dna oceánov.  

 

Zemská kôra v pohybe. 

Pohyby zemskej kôry a ich 

príčiny. Vzďaľovanie, 

približovanie a podsúvanie 

litosferických platní. 

 

Určiť a pomenovať podľa 

ukážky stavbu zemského 

telesa. Rozlíšiť na ukážke 

pevninskú a oceánsku  

zemskú kôru. 

 

Poznať príčinu pohybu 

litosferických platní. Uviesť 

dôsledky vzďaľovania 

litosferických platní. Uviesť 

dôsledky približovania a 

podsúvania litosferických 

4 ENVV 

MEDV 

O a SR 

geografia 

 



vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a 

možnosti ich odstránenia.  

  

V oblasti komunikačných 

schopností:  

 identifikovať a správne 

používať základné pojmy 

objektívne opísať, vysvetliť 

alebo zdôvodniť základné 

znaky biologických objektov 

a procesov, podstatu procesov 

a vzťahov,  vecne správne sa 

vyjadrovať verbálne, písomne 

a graficky k danej učebnej 

téme, vedieť využiť 

informačné a komunikačné 

zdroje, vyhľadávať, triediť a 

spracovávať  

informácie a dáta z rôznych 

zdrojov,  zrozumiteľne 

prezentovať svoje poznatky,  

skúsenosti a zručnosti,  

vedieť spracovať jednoduchú 

správu z pozorovania na 

základe danej štruktúry,  

vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý 

projekt so zameraním na 

ciele, metódy, výsledky a ich 

platní. Opísať na ukážke 

vznik a zánik oceánskej 

zemskej kôry. 

Stavebné 

jednotky  

zemskej kôry 

/9/ 

Minerály a horniny. 

Rozlišovacie znaky 

minerálov a hornín. Vznik 

minerálov a hornín. Príklady 

minerálov a hornín. 

 

 

 

Minerály. Vznik, vonkajší 

tvar a vnútorná stavba. 

Vlastnosti minerálov 

(fyzikálne, chemické), ich 

význam a využívanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana významných 

minerálov 

 

 

 

 

Charakterizovať minerál a 

uviesť konkrétny príklad. 

Charakterizovať horninu a 

uviesť konkrétny príklad. 

Rozlíšiť na ukážke minerál a 

horninu. Uviesť aspoň jeden 

spôsob vzniku hornín. 

 

Poznať podstatu vzniku 

minerálov.  

Pomenovať priestorový útvar, 

od ktorého závisí tvar a 

vlastnosti kryštálov. 

Vymenovať tri mechanické 

vlastnosti minerálov s 

významom  

 pre človeka. Vymenovať tri 

optické  

vlastnosti minerálov s 

významom pre človeka. 

Uviesť príklad využitia 

mechanickej a optickej 

vlastnosti minerálu. 

 

Chápať potrebu ochrany 

vzácnych minerálov. Poznať 

aspoň dva významné 

minerály. 

9 MEDV 
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využitie.  

 

V oblasti identifikácie 

problémov, navrhovania 

riešenia a schopnosti ich 

riešiť:   

riešiť úlohy zamerané na 

rozvoj porozumenia a 

aplikácie,  navrhovať rôzne 

riešenia  

úloh, postupov a prístupov,   

  

rozvíjať schopnosti a 

zručnosti pri riešení 

praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých 

správ z pozorovaní a 

jednoduchých školských 

projektov,  

  

využívať tvorivosť a 

nápaditosť, samostatne tvoriť 

závery na základe zistení, 

skúmaní alebo riešení úloh.  

  

V oblasti sociálnych 

kompetencií:  

  

vyjadrovať svoje názory,  

postoje a skúsenosti,   

Geologické 

procesy a 

dejiny Zeme 

/36/ 

Geologické procesy a ich 

zdroje. Katastrofické 

geologické procesy a 

dôsledky pre človeka. 

 

 

 

 

Magmatickáa sopečná 

činnosť, magma a láva.  

Časti sopky. Prejavy sopečnej 

činnosti. 

 

 

 

Vyvreté horniny. Vznik, 

rozlišovacie znaky hlbinných 

a výlevných vyvretých 

hornín. Typické horniny, 

vlastnosti, využitie, výskyt.  

 

 

Rudné žily 

Využívanie a  získavanie 

nerastných surovín 

 

 

Horotvorná činnosť a 

Uviesť príklad zdroja a 

energie geologického 

procesu. Rozlíšiť na príklade 

vonkajší a vnútorný 

geologický proces. 

Dokumentovať na príklade 

katastrofický geologický 

proces a jeho následky. 

 

Rozlíšiť magmatickú a 

sopečnú činnosť. Odlíšiť 

magmu a lávu podľa miesta 

vzniku.  

Opísať podľa ukážky časti 

sopky. Uviesť príklad 

prejavov sopečnej činnosti. 

Uviesť príklad významu 

sopečnej činnosti pre človeka. 

 

Poznať podstatu vzniku 

vyvretých hornín. Rozlíšiť na 

ukážke hlbinnú a výlevnú 

vyvretú horninu. Odlíšiť 

štruktúru žuly a čadiča. 

Poznať vyžitie aspoň jednej 

hlbinnej a jednej výlevnej 

vyvretej horniny. 

 

Poznať rudné, nerudné a 
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Finančná 

gramotnosť – 

Zemetrasenie 

Sopečná činnosť 

(Charakterizovať 

oblasti so 

zvýšeným 

rizikom úrazu 

a poškodenia 

zdravia. Uviesť 

možnosť 

zdravotného a 

úrazového 

poistenia 

a poistenia 

majetku.) 

 



poruchy zemskej kôry. 

Prejavy horotvornej činnosti. 

Vrásnenie, vrásy a zlomy. 

 

 

 

 

 

Zemetrasenie. Vznik a druhy 

zemetrasenia, prejavy a 

dôsledky. Ochrana pred 

zemetrasením a jeho 

dôsledkami. Výskyt na 

Slovensku. 

 

 

 

 

Premena hornín a premenené 

horniny. Činitele premeny, 

vznik premenených hornín. 

Typické premenené horniny, 

vlastnosti, využitie. 

 

 

Vonkajšie geologické 

procesy. Pôsobenie 

vonkajších geologických 

činiteľov, ich prejavy. 

Zvetrávanie, príčiny a 

dôsledky. Vplyv, prejavy a 

dôsledky zemskej 

  

pracovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách, vzájomne radiť 

a pomáhať, prezentovať a 

zhodnotiť výsledky svojej 

alebo skupinovej činnosti,  

  

 hodnotiť vlastné výkony a 

pokroky v učení.  

  

V oblasti získavania, 

osvojovania a rozvíjania 

manuálnych zručností:  

  

používať správne postupy a 

techniky pri praktických 

činnostiach,   

  

dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany 

zdravia,   

  

využívať učebné, 

kompenzačné a iné pomôcky,   

  

rozvíjať zručnosti pri práci s 

prírodninami a pri terénnych 

pozorovaniach,   

  

energetické suroviny. Poznať 

spôsoby ťažby nerastných 

surovín. 

 

Charakterizovať horotvornú 

činnosť.  

Rozlíšiť na ukážke (alebo 

načrtnúť) príklad poruchy 

zemskej kôry. Rozlíšiť vrásu 

a zlom podľa 

charakteristických znakov a 

ich vzniku. 

 

Poznať príčinu vzniku 

zemetrasenia. Uviesť príklad 

druhu zemetrasenia a jeho 

dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel 

medzi ohniskom a epicentrom 

zemetrasenia. Poznať 

možnosti ochrany ľudí a 

budov pred dôsledkami 

zemetrasenia. 

 

Uviesť hlavné činitele 

premeny hornín. Opísať na 

ukážke typickú vlastnosť 

premenených hornín. Uviesť 

príklad premenenej horniny, 

typickú vlastnosť a praktické 

využitie. 

 



príťažlivosti, vody, ľadovca a 

vetra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Usadené horniny. Podstata 

vzniku usadených hornín. 

Úlomkovité, organické a 

chemické usadené horniny; 

vznik,  vlastnosti, využitie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krasové procesy. Podstata 

krasových procesov. 

Povrchové a podzemné 

krasové útvary. Kvapľové a 

ľadové jaskyne.  

 

 

aplikovať teoretické poznatky 

a skúsenosti v praktických 

podmienkach. 

 

Poznať pôsobenie vonkajších 

geologických procesov a ich 

čiastkové procesy.  

Rozlíšiť mechanické a 

chemické zvetrávanie a ich 

dôsledky. 

Poznať dôsledky zemskej 

príťažlivosti. 

Poznať dôsledky činnosti 

toku rieky a morskej vody. 

Poznať podstatu vzniku 

ľadovca a dôsledky činnosti 

horského ľadovca. 

Opísať prejavy a dôsledky 

rušivej a tvorivej činnosti 

vetra. 

 

Pomenovať usporiadanie 

útvarov usadených hornín..  

Poznať využitie nespevnenej 

a spevnenej úlomkovitej 

usadenej horniny 

Opísať podstatu vzniku 

organických usadených 

hornín. Uviesť príklad 

využitia organickej usadenej 

horniny. 

Poznať podstatu vzniku 

chemických usadených 

hornín. Uviesť príklad 

využitia chemickej usadenej 

horniny. 



 

 

Horninotvorný cyklus 

 

 

 

 

Vek Zeme a skameneliny. 

Charakteristika skamenelín, 

podstata ich vzniku. Druhy 

skamenelín, príklady. 

Určovanie veku Zeme 

a hornín. 

 

 

Geologická história Zeme. 

Prahory a starohory. 

Prvohory a druhohory. 

Treťohory a štvrtohory. 

Významné geologické 

procesy, prejavy života, 

príklady vedúcich 

skamenelín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neživá príroda Slovenska. 

 

Poznať podstatu krasového 

procesu. Uviesť príklad 

povrchového a podzemného 

krasového útvaru. Rozlíšiť 

kvapľovú a ľadovú jaskyňu 

podľa výzdoby. Uviesť 

príklad kvapľovej a ľadovej 

jaskyne na Slovensku. 

 

Poznať podstatu 

horninotvorného cyklu 

a zdroje energie (slnečná 

energia, príťažlivosť Zeme, 

zemské teplo). 

 

Charakterizovať skamenelinu. 

Uviesť príklad skameneliny. 

Opísať proces vzniku 

skameneliny.  

Poznať postup určovania 

pomerného a skutočného 

veku hornín. 

 

Uviesť významné geologické 

procesy v jednotlivých érach 

vývoja Zeme.  

Poznať na ukážke príklad 

vedúcej skameneliny prvohôr, 

druhohôr, treťohôr a 

štvrtohôr. Uviesť význam 

prvohorných papradí a  



Geologické jednotky 

Západných Karpát.  

 

 

 

 

 

Osobitosti a ochrana neživej 

prírody Slovenska 

prasličiek  v súčasnosti pre 

človeka. Poznať dôkazy 

predchodcu človeka a vývoja 

človeka v treťohorách a 

štvrtohorách. 

 

Poznať významné geologické 

procesy a vývoj organizmov 

na Slovensku. Pomenovať a 

určiť podľa ukážky 

geologické jednotky 

Slovenska podľa typických 

znakov. Uviesť príklad a 

význam typickej horniny 

aspoň troch pásiem. 

 

Poznať kategórie chránených 

území a príklady chránených 

území na Slovensku. Ochrana 

prírody na Slovensku. 

Podmienky 

života a vzťahy 

organizmov 

/15/ 

Organizmy a prostredie. 

Vzťahy organizmov s 

prostredím, prispôsobivosť 

organizmov prostrediu, 

znášanlivosť podmienok 

prostredia. 

 

 

 

 

 

 

Poznať aspoň tri anorganické 

a tri organické látky, ktoré sú 

súčasťou organizmov. Uviesť 

príklad závislosti organizmu 

od prostredia a vzájomného 

vzťahu medzi organizmami. 

Poznať prispôsobivosť 

organizmov životným 

podmienkam. Uviesť na 

príklade rozsah znášanlivosti 

podmienok prostredia 

organizmami. 
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Neživé zložky prostredia. 

Vplyv energie, svetla, tepla, 

vzduchu, vody a pôdy životné 

podmienky a procesy 

organizmov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Znečisťovanie neživých 

zložiek prostredia. Príčiny a 

dôsledky znečisťovania vody, 

vzduchu, pôdy pre rastliny 

a živočíchy. 

 

 

 

Živé zložky prostredia. 

Populácia. Vlastnosti 

populácie (veľkosť, hustota, 

rast), vnútorné a vonkajšie 

vzťahy.  

 

 

 

 

 

 

Poznať význam slnečného 

žiarenia pre rastliny. Rozlíšiť 

nároky rastlín a živočíchov na 

svetlo. Poznať prispôsobenie 

organizmov teplote 

prostredia. Poznať význam 

vzduchu pre rastliny a 

živočíchy.  

Uviesť význam vody pre 

organizmy. Preukázať na 

príklade prispôsobenie 

organizmov množstvu vody v 

prostredí. Uviesť zložky pôdy 

a ich význam pre organizmy. 

 

Uviesť príklad dôsledkov 

znečistenia vody, vzduchu a 

pôdy na život rastlín. Poznať 

dôsledky znečistenia vody, 

vzduchu a pôdy pre život 

živočíchov. 

 

Rozlíšiť na ukážke jedinca, 

populáciu rastlín a 

živočíchov. Uviesť príklad 

početnosti populácie. Chápať 

podmienky rastu populácie. 

Poznať význam hustoty pre 

prežitie populácie. Rozlíšiť na 

príklade konkurenciu, 

predáciu, parazitizmus, 



 

Spoločenstvo organizmov. 

Typy spoločenstiev.  

Druhová rozmanitosť, 

štruktúra, zloženie 

spoločenstva a priestorové 

členenie. 

 

 

 

 

Ekosystém. Zložky, typy 

ekosystémov.  

Obeh látok a tok energie v 

ekosystéme. 

Život ekosystému. Vlastnosti 

ekosystému (potravové 

vzťahy, obnovovanie a vývin 

ekosystému). 

 

 

 

 

Biosféra. Zložky biosféry. 

Obeh látok a tok energie v 

biosfére. 

 

 

 

 

 

 

symbiózu. 

 

Uviesť príklad druhovej 

rozmanitosti. Poznať význam 

priestorovej štruktúry 

spoločenstva. Uviesť príklad 

dominancie v spoločenstve. 

Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, 

prírodné a umelé 

spoločenstvo, suchozemské, 

sladkovodné a morské 

spoločenstvo. 

 

Rozlíšiť na ukážke živé a 

neživé zložky ekosystému. 

Uviesť príklady ekosystémov. 

Uviesť príklad producenta, 

konzumenta, rozkladača. 

Poznať význam premeny 

látok a energie v ekosystéme. 

Zostaviť príklad potravového 

reťazca. Chápať význam 

obnovy ekosystému. Poznať 

štádiá vývoja ekosystému. 

 

Rozlíšiť neživé a živé zložky 

biosféry. Rozlíšiť na ukážke 

tri ekosystémy v biosfére 

podľa životných podmienok.  

Vysvetliť na príklade obeh 

látok v biosfére. Poznať 

význam toku energie v 



Biologická a ekologická 

rovnováha. Podmienky 

udržania biologickej 

rovnováhy. Možnosti 

zachovania a ohrozenia 

ekologickej rovnováhy. 

 

 

 

 

 

 

 

Globálne ekologické 

problémy (kyslé dažde, smog, 

skleníkový efekt, stenčovanie 

ozónovej vrstvy, hromadenie 

odpadov). Príčiny, dopady na 

ekosystémy, možnosti 

riešenia. 

   

 

 

biosfére. 

 

Poznať význam biologickej 

rovnováhy. Chápať spätnú 

väzbu na príklade. Uviesť 

príklad narušenia biologickej 

rovnováhy. Poznať význam 

ekologickej rovnováhy. 

Porovnať stabilný a 

nestabilný ekosystém. Uviesť 

tri príklady narušenia 

ekologickej rovnováhy. 

Poznať zásady ekologického 

hospodárenia v krajine. 

 

Poznať príčiny a dopady 

stenčovania ozónovej vrstvy, 

vzniku smogu, skleníkového 

efektu a kyslých dažďov. 

Uviesť príklad zabránenia 

vzniku smogu, skleníkového 

efektu, kyslých dažďov. 

Uviesť príklad príčiny 

hromadenia odpadov. Uviesť 

význam recyklácie 

druhotných surovín. 

Demonštrovať na príklade 

alternatívny zdroj energie a 

jeho prínos. 

Praktické 

aktivity 

5 praktických aktivít podľa 

možností a podmienok školy 

Vykonať pozorovanie  podľa 

návodu, zaznamenať 

výsledok  

  



pozorovania, poznať zásady 

bezpečnej práce.   

 

Legenda: 

O a SR  osobnostný a sociálny rozvoj 

ENVV  environmentálna výchova 

MEDV  mediálna výchova  

MULV  multikultúrna výchova 

OŽ a Z  ochrana života a zdravia 

TP a PZ  tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy štátneho a školského vzdelávacieho programu – predmet: ..Geografia 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín ŠVP 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu:  
   Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia 

význam poznania zákonitostí Zeme. Uvedomia si, že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho 

využitia a ochrany krajiny človekom. 

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka 

a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti 

riešiť. 

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, 

orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje 

okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 



Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, 

obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie 

týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska 

v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického 

poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre 

bežný život. 

Učivo geografie v ôsmom ročníku je zamerané na regionálnu geografiu Európy. Regionálna geografia v základnej škole tvorí  základ vyučovania 

geografie. Je to pre žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa naučiť potrebné 

informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, 

naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. Žiaci pri vyučovaní sa oboznámia nielen s geografickou polohou 

svetadielov, ale spoznajú tiež spoločenské zvyky, zaujímavosti a rekordy v jednotlivých svetadieloch. 

            V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. 

                                                                                                                                        

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom geografie v 8. ročníku je rozvíjať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať javy vyskytujúce sa v krajine 

a spoločnosti. Všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny. Pracovať  s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku), ale aj 

 schopnosť vyhľadať a použiť ich v bežnom živote. Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

základe vedomostí . Prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta.  

Pri vyučovaní geografie sa kladie veľký dôraz na literatúru ako zdroj, nielen učebnice ale ja odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré 

prinášajú aktuálne informácie.   Podporovať  tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. 

Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov sú základnými  vyjadrovacími 

prostriedkami geografie.  

V obsahu geografie sa snažiť o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných disciplínach 

(história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch 

v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, klásť väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych 

častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.  Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci  získajú 

spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov 

rozvoja regiónov a pod. Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné 

kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej 

geografie. Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.). Oceniť krásu 

kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť  si a chrániť. 



V 8. ročníku majú žiaci získať základné vedomosti o Európe, o geografických charakteristikách obidvoch svetadielov,  rozvíjať si chuť 

učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich, prejavovať záujem o spôsob života ľudí 

v rôznych častiach sveta, vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, mapy na internete, riešiť modelové 

situácie vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na základe vedomostí, rozumieť grafom, diagramom, 

hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať (riešiť projekt, prezentovať ho, diskutovať o návrhoch, 

oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť),orientovať sa na mape podľa súradníc, podľa príkladov vysvetliť ako vzniká 

pohorie, kaňon, rieka, ľadovec, step, listnatý les, tajga, uviesť príklady v jednotlivých regiónoch sveta so zameraním na Európu, pripraviť 

projekt, získavať informácie, hľadať odpovede na otázky, porovnávať , triediť , vyhodnocovať vypracovať a odprezentovať ho, diskutovať o 

geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych, získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, tvoriť mentálne mapy 

so symbolmi, rozvíjať jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti. 

 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie: 
1. kompetencia (spôsobilosť)  k celoživotnému učeniu sa 

 Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- uvedomovať si potrebu svojho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,  

- vyhľadávať, zbierať,  spracovať, triediť a hodnotiť geografické informácie a čísla z  informačných zdrojoch 

- kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj,  tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,  

2. sociálne  komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- formulovať hypotézy, pomenovať problémy, povedať vlastné názory na konkrétne geografické témy  

- využívať všetky dostupné informačné a komunikačné prostriedky 

- spolupracovať pri riešení problémov a úloh 

- prezentovať sami seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používali odborný jazyk, 

- sa naučili počúvať druhých ľudí a vhodne na nich reagovať 

 3. kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia  a základné  schopnosti   poznávať  v oblasti vedy a techniky 

      Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov pri práci s mapou  

- používať matematické modely logického a priestorového myslenia pri práci s geografickými tabuľkami, grafmi a diagramami  

4. kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- mať  osvojené  základné zručnosti v oblasti IKT,  



- vytvoriť jednoduchú prezentáciu ľubovoľného štátu, ... 

-  vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy, 

- byť schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

- dokázať využívať IKT pri vzdelávaní. 

5. kompetencia (spôsobilosť)  riešiť problémy   

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

      -     pomenovať podstatné lokálne, regionálne a globálne problémy prírodne a          spoločenskej sféry                                                       

-  pochopiť problém, vyhľadať k nemu vhodné informácie, diskutovať o možnostiach riešenia 

- myslieť kriticky, boli schopní hájiť svoje rozhodnutí 

6.  kompetencie (spôsobilosti) občianske 

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- pociťovať nutnosť ochrany prírodného a životného prostredia 

- mať záujem o prostredie, v ktorom žijú 

- mať pocit občianskej zodpovednosti za zachovanie životného prostredia a udržateľného života pre budúce generácie 

- rešpektovať rovnoprávnosť všetkých ľudí, 

- byť otvorení kultúrnej a  etnickej rôznorodosti  

- rešpektovať názory druhých, uvedomovať si svoje práva a povinnosti v škole i mimo školu 

7. kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- spolupracovať v skupinách, uvedomiť si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokážu tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných  cieľov, 

- zhodnotiť výsledky činnosti skupín i jednotlivcov, 

- chápať potrebu efektívnej spolupráce 

8. kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- bezpečne manipulovať s pomôckami, nástrojmi a prístrojmi pri ich používaní  v učebniach i pri zemepisnej vychádzke 

- uplatňovať pravidlá bezpečného chovania v teréne 

9. kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti  a podnikavosti   

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

- inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, 

- spracovať projekty, ako napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov  

10. kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

Pre utváranie a rozvíjanie tejto kľúčovej kompetencie používame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 



- vedieť kultivovane vyjadrovať vlastné myšlienky, názory, postoje, 

- mať úctu k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, 

- pochopiť a rešpektovať kultúrne, náboženske a  iné odlišností ľudí,  

- ceniť a rešpektovať umenie a kultúrno-historické  tradície 

 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy a postupy  Formy práce 

Európa náš svetadiel výkladovo-ilustratívne, výkladovo-problémové, 

heuristické, motivačné, demonštračné, fixačné, 

analytické, syntetické, deduktívne 

 

rozprávanie, objasňovanie, opis, 

rozhovor, diskusia, práca s IKT, 

frontálne, individuálne, skupinové 

vyučovanie, vychádzky 

6. Učebné zdroje 

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

 

 

7. Kritéria hodnotenia 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

Európa náš svetadiel Atlasy,  tématické mapy, učebnica, 

encyklopédie, vedecko-populárne a 

odborné časopisy, 

 

Dataprojektor, 

videoprehrávač, 

DVD a CD 

prehrávač, notebook 

 

 

Mapy, glóbus, 

modely, pracovné 

listy, fotografie, 

obrázky, filmy, 

výučbové programy 

 

Internet, knižnica 

 



Hodnotenie sa pridržiava nového Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci musia byť v procese vzdelávania 

pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia.     

Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v tomto predmete klasifikujú podľa uvedených kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník 

štúdia. 

Stupeň 1 (výborný): 

 Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami celistvo, presne a úplne. Vie pracovať 

s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami a koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom. Vie interpretovať geografické fakty, 

analyzovať kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. 

 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh. 

 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 

nedostatkami. 

 

Stupeň 2 (chválitebný): 

 Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami v podstate celistvo, presne a úplne. Vie 

pracovať s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami a koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja. Vie bez 

väčších nedostatkov interpretovať geografické fakty, analyzovať kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí. 

 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh. 

 Myslí v podstate logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, spravidla 

bez podstatných nedostatkov.  

 

Stupeň 3 (dobrý): 

 Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami nepodstatné 

medzery. Vie pracovať s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami. Koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom historického vývoja 



dokáže s pomocou učiteľa. Vie podľa podnetov učiteľa interpretovať geografické fakty, analyzovať kartografické materiály, zaraďovať fakty do 

súvislostí. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti pracuje menej samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa 

dopúšťa chýb. 

 Myslí v podstate logicky správne, jeho myslenie nie je vždy tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky.  

 

Stupeň 4 (dostatočný): 

Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami závažné 

medzery. Vie pracovať s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami za pomoci učiteľa. Pri úlohe interpretovať geografické fakty, analyzovať 

kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí je nesamostatný, koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom dokáže s pomocou 

učiteľa. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti a pri výklade  pracuje málo samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí 

a zručností sa dopúšťa významných chýb, ktoré dokáže s pomocou učiteľa opraviť. 

 V logickosti myslenia sa vyskytujú zásadné chyby a myslenie nie je tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú závažné nedostatky.  

  

Stupeň 5 (nedostatočný): 

Žiak si neosvojil poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich 

závažné a značné medzery. Len s ťažkosťami dokáže pracovať s učebnicou, geografickou literatúrou a mapami. Pri úlohe interpretovať 

geografické fakty, analyzovať kartografické materiály, zaraďovať fakty do súvislostí je nesamostatný, koncipovať vlastné postoje k udalostiam 

a javom nedokáže ani s pomocou učiteľa. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti a pri výklade pracuje málo samostatne. Pri uplatňovaní vedomostí 

a zručností sa dopúšťa významných chýb, ktoré nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 V logickosti myslenia sa vyskytujú podstatné chyby a myslenie nie je tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti je na nízkej činnosti.  

  

 

 

 



Oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Geografia 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku:1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Tematický celok Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak 

vie 

Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Európa náš 

svetadiel 

Určiť polohu Európy na 

mape vzhľadom k iným 

svetadielom. Vedieť 

zakresliť do slepej mapy  

vybraté ostrovy, 

polostrovy, zálivy a 

prielivy Európy. Vedieť 

diskutovať o národoch 

Starého sveta. 

Charakterizovať vybrané 

povrchové celky a vodné 

toky. Vysvetliť vznik 

pohoria Alpy. Určiť 

podľa mapy, cez ktoré 

štáty pretekajú najväčšie 

rieky. Poznať rozloženie 

podnebných pásiem. 

Vysvetliť ako súvisí 

podnebie s polohou 

oblasti v Európe a vplyv 

Golfského prúdu. Opísať 

rozloženie obyvateľstva, 

jeho štruktúru, poznať 

rozdiel medzi 

republikami a 

monarchiami. 

Plán práce, aktivity, 

spôsob hodnotenia. 

 

Poloha Európy na mape 

a vo svete, členitosť 

pobrežia  – okrajové moria, 

zálivy, prielivy, najväčšie 

polostrovy, ostrovy.  

 

 Povrch – Alpy, Karpaty, 

Ural, Východoeurópska 

nížina, sopky,... 

 

 Podnebie, podnebné 

pásma, vplyv Golfského 

prúdu na pobrežie 

severnej Európy.  

 

Vodstvo- rieky- Dunaj, 

Volga, Rýn, Odra, riečne 

prieplavy,-  jazerá.  

 

Rastlinstvo a živočíšstvo, 

pôdy.  

Využívanie prírody 

človekom, významné 

Pripraviť žiakov na 

získavanie nových 

vedomostí. 

Určiť polohu Európy na 

mape vzhľadom k iným 

svetadielom. Vedieť 

zakresliť do slepej mapy  

vybraté ostrovy, polostrovy, 

zálivy a prielivy Európy. 

Vedieť diskutovať o 

národoch Starého sveta. 

Charakterizovať vybrané 

povrchové celky a vodné 

toky. Vysvetliť vznik 

pohoria Alpy, Karpaty. Určiť 

podľa mapy, cez ktoré štáty 

pretekajú najväčšie rieky. 

ukázať jednotlivé rieky a 

jazerá na mape. Vysvetliť 

rozdiely vo vodnatosti riek.  

Poznať rozloženie 

podnebných pásiem. 

Vysvetliť ako súvisí 

podnebie s polohou oblasti v 

Európe a vplyv Golfského 

prúdu. Opísať faktory, ktoré 

33 Mediálna, 

environmentálna 

výchova, ochrana 

života a zdravia 

človeka v rámci 

životného 

prostredia ako 

celku. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Mediálna, 

environmentálna 

výchova, ochrana 

života a zdravia 

človeka v rámci 

životného 

prostredia ako 

celku. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Mediálna, 

environmentálna 



Vymenovať 4 

najpočetnejšie jazykové 

skupiny. Vymenovať a 

lokalizovať na mape 

najväčšie sídla. 

Poznať názvy všetkých 

štátov strednej Európy, 

určiť ich na mape, 

poznať názvy ich 

hlavných miest. Určiť 

ich štátne zriadenie a ich 

menu ( € ). Opísať štáty 

strednej Európy podľa 

polohy a prírodných 

pomerov. 

Charakterizovať 

obyvateľstvo,  úroveň 

hospodárstva a kultúrne 

tradície v jednotlivých 

štátoch.  Určiť štáty 

patriace do EÚ. 

Vymenovať najväčšie 

sídla strednej  Európy, 

lokalizovať ich na mape. 

Určiť možnosti využitia 

jednotlivých oblastí pre 

rozvoj cestovného ruchu, 

poznať lokality Unesco v 

danej oblasti. 

Poznať názvy všetkých 

štátov južnej a 

juhovýchodnej Európy, 

lokality cestovného 

ruchu.   

Zaujímavosti prírody 

Európy.  

 

Obyvateľstvo, kultúra, 

náboženstvo, jazykové 

skupiny  a sídla, 

najvýznamnejšie sídla, 

prístavy, hlavné mestá.  

 

Hospodárstvo – 

poľnohospodárstvo, 

priemysel, školstvo, 

zdravotníctvo a cestovný 

ruch.   

 

Oblasti a štáty Európy – 

 

 Južná Európa,  

 

juhovýchodná Európa,  

 

východná Európa,  

 

severná Európa,  

 

stredná Európa, 

 

 západná Európa.  

 

Kultúrne pamiatky  

ovplyvňujú vznik rastlinstva 

a živočíšstva. Opísať 

rozloženie obyvateľstva, 

jeho štruktúru, poznať 

rozdiel medzi republikami a 

monarchiami. Poznať 

európske náboženstvá. 

Vymenovať 4 najpočetnejšie 

jazykové skupiny. 

Vymenovať a lokalizovať na 

mape najväčšie sídla 

a jednotlivé štáty 

v regiónoch Európy. Určiť 

štáty patriace do EÚ, 

eurozóny a štáty snažiace sa 

o vstup do EÚ. Vymenovať 

najdôležitejšie 

poľnohospodárske plodiny. 

Opísať, v akých lokalitách sa 

pestujú plodiny a chovajú 

hospodárske zvieratá. 

Poznať  svetové značky 

výrobcov automobilov 

a elektroniky. Ovládať 

miesta výskytu nerastných 

surovín – ropa, zem. plyn, 

uhlie,... 

Poznať ekologické 

problémy. Rozoznať 

rozdiely v jednotlivých 

kultúrach, charakterizovať 

históriu a hospodárstvo 

výchova, ochrana 

života a zdravia 

človeka v rámci 

životného 

prostredia ako 

celku. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 



určiť ich na mape, 

poznať názvy ich 

hlavných miest. Určiť 

ich štátne zriadenie a ich 

menu ( € ). Opísať 

všetky štáty podľa 

polohy a prírodných 

pomerov. 

Charakterizovať 

obyvateľstvo,  úroveň 

hospodárstva a ich 

kultúrne tradície. Určiť 

štáty patriace do EÚ a 

štáty snažiace sa o vstup 

do EÚ. Vymenovať 

najväčšie sídla južnej a 

juhovýchodnej Európy, 

lokalizovať ich na mape. 

Určiť možnosti využitia 

jednotlivých oblastí pre 

rozvoj cestovného ruchu, 

poznať lokality Unesco v 

danej oblasti 

UNESCO. Zaujímavosti 

a rekordy Európy. 

 

Zhotovenie projektu – 

cestujeme po Európe. 

Záverečné zhrnutie, 

zhodnotenie práce 

a vedomostí. 

jednotlivých krajín. Chápať 

význam ochrany prírody a 

dôvody ochrany kultúrnych 

hodnôt. 

Vytvoriť projekt 

s možnosťou využitia IKT. 

Pripomenúť si zaujímavosti 

o Európe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: občianska náuka 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín (ŠkVP) 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína,  026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

      Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti 

a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť 

a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie 

ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život v spoločnosti.  

            Predmet veku primerane oboznamuje žiakov z vybranými poznatkami z oblasti sociológie, psychológie, politológie, práva 

a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych sociálnoprávnych a ekonomických 

vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov.  



      Spolu s dejepisom predstavuje základ tematického zamerania Človek a spoločnosť. 

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
 

         Predmet vedie žiaka k podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, vytváraniu vedomia 

vlastnej identity a identity druhých ľudí, realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti 

druhých ľudí, aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomeniu si práv a povinností, rešpektovaniu základných princípov 

demokracie a tolerancie, vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo nej, rozpoznávaniu stereotypných 

názorov na postavenie muža a ženy, k získaniu zákl. vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, uplatňovaniu vhodných 

komunikačných prostriedkov, k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu svojich práv, vytváraniu 

schopností využívať ako zdroj informácii rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, 

správanie sa  a dôsledky konania.   

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

KOMPETENCIE ROZVÍJANÉ VYUČOVANÍM  OBČIANSKEJ NÁUKY 
 

1) kompetencia učiť sa – využíva osvojené metódy učenia sa, pracuje s učebnicami, s učebnými materiálmi a učebnými pomôckami, 

aktívne používa základné pojmy zo vzdelávacej oblasti... 

 



1) kompetencia riešiť problémy – žiak sa učí pýtať, hľadať problémy, snaží sa nájsť odpovede a riešenia,  využíva pritom svoju tvorivosť a 

kritické myslenie, rieši samostatne bežné životné situácie, nenechá sa pri riešení problému odradiť neúspechom, dokáže opísať problém 

a zveriť sa s ním, pri riešení zložitejších problémov požiada o radu... 

 

2) komunikačné kompetencie –  žiak chápe dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny v záujme jej harmonického fungovania, začína 

uplatňovať komunikačné techniky, dokáže zdôvodňovať, obhajovať svoj názor a rešpektovať názor ostatných, prejavuje úctu k názorom 

rodičov a učiteľov, vie ale aj aktívne počúvať, prijímať kompromisy, ovláda základné spôsoby riešenia konfliktov a uplatňuje ich 

v živote svojej triedy a rodiny, na komunikáciu pritom využíva všetky dostupné informačné a komunikačné prostriedky... 

 

3) sociálne a interpersonálne kompetencie –  žiak posilňuje svoje sebavedomie na základe spoznávania  vlastnej osoby, uvedomuje si 

základné mravné hodnoty v rodine i v spoločnosti, nadväzuje a udržuje vzťahy s rovesníkmi, rešpektuje druhých ľudí a snaží sa 

upevňovať dobré medziľudské vzťahy, posilňuje svoje sociálne správanie a sebaovládanie, je citlivý k potrebám starých, chorých 

a postihnutých ľudí... 

 

4) občianske kompetencie – žiak pozná základné práva a povinnosti občanov, rešpektuje spoločenské normy a pravidlá spolužitia, 

vyjadruje svoje názory, postoje, snaží sa vhodnou formou obhájiť svoj názor, chápe nebezpečenstvo rasizmu, xenofóbie a iných 

prejavov extrémizmu 

 

5) pracovné kompetencie – žiak vie získané vedomosti a zručnosti aktívne využívať aj vo svojom rodinnom živote, v školskom prostredí, 

na verejnosti, prezentuje ich aj vo forme pracovných listov, dotazníkov, projektov a prezentácií, chápe tiež význam  celoživotného 

vzdelávania, sebazdokonaľovania v oblasti komunikačných techník a riešenia problémov v živote. 

5.Stratégia vyučovania 



 

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

zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

         Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako je motivačné rozprávanie (citové 

približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti 

prostredníctvom nastoleného problému), videoprojekcia dokumentu, vychádzka, exkuriza, beseda... 

                   Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie 

skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie (logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie 

javov, rozhodovanie), beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom)...  

 Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda (učenie sa riešením problémov založenom na 

vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná  

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého produktu).  

 Pre realizáciu cieľov sú dôležité praktické aktivity (samostatná činnosť na základe inštruktáže) – práca na úlohách 

v pracovných listoch, práca na stanovených projektoch... Odporúča sa zvýšiť dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, 

spracovanie textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných 

informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky. 

 



 Z aktivizujúcich metód je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovaní za účelom 

riešenia daného problému), situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda 

(sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie – historickej udalosti, dobového aktu...), 

didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania 

založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny). 

 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a precvičovania, (ústne a písomné 

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

                     Z organizačných foriem sa uplatňuje vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného, aplikačného, 

diagnostického typu). Vychádzky, exkurzie, besedy volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych možností, pričom dbá na 

dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov. (centrum mesta, mestský úrad, historické pamiatky, múzeum, historický 

cintorín...) 

 

Názov tematického celku 

 

Človek a spoločnosť –  

občianska náuka 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

1.  Štát a právo vysvetľovanie, motivačné 

rozprávanie, heuristická 

a projektová metóda, 

skupinové a zážitkové 

Práca s učebnicou, 

populárno-náučnou 

literatúrou 

a encyklopédiami,  

klasická vyučovacia hodina, 

prezentácia projektov, 

internetové prezentácie 

a web stránky, vyučovacia 



2.  Základy práva – ľudské práva 

a slobody (doplňujúce učivo) 

vyučovanie pracovné listy, internet, 

fotodokumentácia,  DVD 

dokumenty,  prezentácie k 

témam  

hodina v teréne, beseda. 

 

6.Učebné zdroje 

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

 

 

7. Hodnotenie 
Hodnotenie sa pridržiava Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28.apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci musia byť v procese 

vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia.   

Názov tematického 

celku 

Človek a spoločnosť – 

občianska náuka 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1.  Štát a právo Občianska náuka pre 8. Ročník ZŠ  notebook, 

datavidaprojektor 

encyklopédie, 

populárno-náučná 

literatúra, pracovné 

listy, propagačné 

materiály, DVD 

internet, školská 

knižnica 

2.  Základy práva – 

ľudské práva a slobody 

(doplňujúce učivo) 

Občianska náuka pre 8. ročník  ZŠ  notebook, 

datavidaprojektor 

dotazníky, pracovné 

listy, odborná 

literatúra, webové 

stránky, DVD 

internet, 

školská knižnica 



Hodnotenie žiakov sa realizuje klasifikáciou. Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v občianskej náuke klasifikujú podľa uvedených 

kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia. 

Známkou v občianskej náuke hodnotíme:  

 ústne odpovede - pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať prezentovanie poznatkov žiakmi na 

základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia konkrétneho žiaka učiteľom – minimálne raz za polrok. Pri verbálnej kontrole 

zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Dôraz sa bude 

klásť na hodnotenie aktivity žiakov na hodine – prezentácia vlastných názorov, skúsenosti, postrehov zo svojho života. Hodnotené budú 

aj snahy žiakov priniesť na vyučovaciu hodinu a prezentovať rôzne zaujímavosti k preberaným témam cez články v novinách 

a časopisoch, z internetových stránok, ... . 

 písomné odpovede, testy, pracovné listy, pojmové mapy - písomnou formou je vhodné kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných 

poznatkov prostredníctvom písomnej práce na konci tematického celku - dve veľké práce v školskom roku. 

 aktivita na hodine - zapájanie sa do diskusií, riešenia problémov, výstup pred triedou so zaujímavou knihou, príspevkom z novín, z 

časopisov, z internetu... 

 samostatná práca - preverovať sa bude aj úroveň samostatnej práce žiakov a schopnosti práce s textom (práca s učebnicou, úlohy 

a námety na premýšľanie ...) 

 projekty - úroveň  kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a  

hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov občianskej náuky uvádzaných 

nižšie. 

 

 

 



Klasifikácia vo vyučovacom predmete občianska náuka: 

Stupeň 1 (výborný): 

 Žiak ovláda poznatky, fakty a pojmy, samostatne formuluje myšlienky. Vie pracovať s učebnicou, koncipovať vlastné postoje k udalostiam 

a nastoleným problémom, zaraďovať fakty do súvislostí. 

 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne  a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri 

riešení teoretických a praktických úloh, pri hodnotení javov a zákonitostí. 

 Myslí logicky správne, je samostatný a tvorivý. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami.   

 

Stupeň 2 (chválitebný): 

 Žiak ovláda poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami v podstate celistvo, presne a úplne. Vie 

samostatne formulovať svoje myšlienky. Vie pracovať s učebnicou a inou literatúrou, vie koncipovať vlastné postoje k udalostiam a javom 

v spoločnosti, zaraďovať fakty do súvislosti.  

 Myslí v podstate logicky správne, je samostatný a tvorivý. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, spravidla bez podstatných nedostatkov.  

 

Stupeň 3 (dobrý): 

 Žiak má v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami nepodstatné 

medzery. Vie pracovať s učebnicou a inou literatúrou. Vlastné postoje k udalostiam dokáže koncipovať s pomocou učiteľa. Vie podľa podnetov 

učiteľa analyzovať, interpretovať fakty a zaraďovať ich do súvislostí. Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa dopúšťa chýb. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických zručností pracuje menej samostatne. Svoje myšlienky formuluje len 

s pomocou učiteľa. 

 Myslí v podstate logicky správne, jeho myslenie nie je vždy tvorivé. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky.  



 

 

 

Stupeň 4 (dostatočný): 

 Žiak si v celistvosti, presnosti a úplnosti poznatkov faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami závažné 

medzery. S učebnicou a inou literatúrou dokáže pracovať len za pomoci učiteľa. Pri zaraďovaní faktov do súvislostí je nesamostatný. Vlastné 

postoje k udalostiam a javom dokáže koncipovať s pomocou učiteľa. 

 Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činnosti a hodnotení udalostí pracuje málo samostatne. Pri uplatňovaní 

vedomostí a zručností sa dopúšťa zásadných chýb, ktoré dokáže opraviť len s pomocou učiteľa. 

 V logickom myslení sa vyskytujú chyby, myslenie nie je tvorivé.  

 

Stupeň 5 (nedostatočný): 

 Žiak si neosvojil poznatky faktografického charakteru v rozsahu stanovenom učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich 

závažné a značné medzery. Len s ťažkosťami pracuje s učebnicou a ďalšou literatúrou. Nedokáže zaraďovať fakty do súvislostí, je nesamostatný, 

koncipovať vlastné postoje, myšlienky a názory k udalostiam ani s pomocou učiteľa. 

 Pri uplatňovaní vedomostí a zručností sa robí závažné chyby, ktoré nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Jeho myslenie nie je tvorivé, 

kvalita výsledkov jeho činnosti je na nízkej činnosti.  

Testy, písomné odpovede, pojmové mapy a pracovné listy sú hodnotené podľa priloženej bodovacej tabuľky. Kritériá na klasifikáciu sú: 

100% -  90%  /  výborný (1) 

89%   -  75%  /  chválitebný (2) 

74%   -  50%  /  dobrý (3) 

49%   -  25%  /  dostatočný (4) 



24%   -  0%    /  nedostatočný (5) 

 

Pri hodnotení a klasifikácii projektov / prezentácií sa kladie dôraz na: 

 

 obsah práce (2 body) 

  formu práce (2 body) 

  prezentovanie práce v triede pred žiakmi (4 body) 

  obhajobu práce pri učiteľovi (2 body) 

 

Celkové hodnotenie je: 

 

 10 – 9 bodov / výborný (1) 

 8 – 7 bodov / chválitebný (2) 

 6 – 5 bodov / dobrý (3) 

 4 – 3 body / dostatočný (4) 

 2 – 0 bodov / nedostatočný (5) 

 

 



Oblasť: Človek a spoločnosť 

Predmet: Občianska náuka - 8 

Počet hodín v ročníku: 33 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

  Úvod do vyučovania 

OBN  

 1  

Š t á t   a   p r á v o 16  

  

Poskytnúť žiakom 

ucelený pohľad na 

vznik, funkcie a poslanie 

štátu, štátnej moci a 

zákonov. Zamerať sa na 

zákonodarnú moc a 

proces tvorby zákonov  

a formovanie právneho 

vedomia u mladého 

človeka. 

  

Štát a jeho podstata Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku 

štátu. Vie charakterizovať všetky 

znaky štátu. Vie nakresliť vlajku 

SR. Ovláda text štátnej hymny. 

Vie vzdať úctu štátnym 

symbolom.  

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

 Funkcie štátu Vie uviesť príklady na jednotlivé 

vnútorné funkcie štátu. Vie 

vysvetliť úlohu štátu z hľadiska 

jeho vonkajších funkcií. Vie 

charakterizovať vzťahy SR so 

susednými štátmi.  

 

 Formy vlády Vie rozlíšiť medzi absolutistickou 

a parlamentnou formou 

monarchie. Vie uviesť konkrétne 

typy príkladov na demokratickú a 

nedemokratickú formu republiky. 

Vie uviesť príklady na typy 

diktatúr z minulosti i súčasnosti.  

 

 Zložky štátnej moci Vie vysvetliť príčiny rozdelenia 

štátnej moci na jednotlivé zložky. 

Vie porovnať jednotlivé zložky 

štátnej moci a uviesť ich poslanie 

a funkciu . Pozná prezidenta 

 



Slovenskej republiky. Dokáže 

opísať súdny systém na 

Slovensku a právo občana 

odvolať sa proti rozhodnutiu 

súdu.  

 Zákonodarná moc 

 

Pozná názov parlamentu 

Slovenskej republiky a vie koľko 

poslancov ho tvorí, kto stojí na 

jeho čele. Pozná mechanizmus 

voľby v  NR SR. 

 

 Zákonodarný proces Vie popísať priebeh plenárneho 

zasadnutia parlamentu – NR SR. 

Vie vysvetliť, čo znamená pojem 

zákonodarná iniciatíva a prečo 

návrh zákona prebieha troma 

čítaniami pred jeho 

schvaľovaním. Vie 

charakterizovať úlohu prezidenta 

v zákonodarnom procese. Vie 

rozlišovať medzi platnosťou 

zákona a účinnosťou zákona.  

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

 Vzťah štátu a práva – 

právny štát 

 

Vie definovať pojem právo. Vie 

zdôvodniť spätosť štátu a práva. 

Vie uviesť príklady z bežného 

života na platnosť nadosobnej 

moci zákona. 

 

 Právne normy 

 

Vie charakterizovať jednotlivé 

druhy noriem. Na konkrétnych 

príkladoch vie rozlišovať medzi 

jednotlivými druhmi noriem. Vie 

popísať hierarchiu právnych 

predpisov na Slovensku od ústavy 

 

 Hierarchia právnych 

noriem – od ústavy 

k všeobecne záväzným 

nariadeniam 

 



 

 

až po všeobecne záväzné 

nariadenia. Dokáže vysvetliť, 

prečo má ústava v každej krajine 

najvyššiu právnu silu. Vie 

vysvetliť rozdiel medzi 

účinnosťou zákona a všeobecne 

záväzného nariadenia. 

 Listujeme v Ústave SR, 

Zbierke zákonov... 

 

Vie popísať štruktúru základného 

zákona štátu a uviesť, prečo by 

každý občan mal poznať jej 

obsah, minimálne 2. hlavu, ktorá 

pojednáva o základných právach 

a slobodách občanov SR. 

 

  Právne inštitúcie Vie popísať funkcie jednotlivých 

právnych inštitúcií SR.  

  

  Právne vedomie Vie popísať prepojenosť právneho 

vedomia s právnym poriadkom 

štátu. Vie zdôvodniť praktický 

význam právnych poznatkov pre 

budovanie svojho právneho 

vedomia. 

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

  Projekty a prezentácie  

 

 Tvorba projektu 

a prezent. 

zručnosti 

Z á k l a d y   p r á v a – ľudské práva a slobody 16  

 Priblížiť žiakom vznik a 

vývoj práva 

v európskom kontexte. 

Definovať právny 

Vznik a dejiny práva – 

európska právna kultúra 

Vie opísať vznik práva a jeho 

poslanie pri zdravom vývoji 

ľudskej spoločnosti a fungovaní 

štátu. Pozná prelomové medzníky 

vo vývoji práva v jednotlivých 

dejinných obdobiach. Pozná 

najdôležitejšie právne predpisy 

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 



poriadok na Slovensku a 

jeho základné odvetvia. 

Na konkrétnych 

príbehoch zo života, 

z novín a časopisov i 

internetu priblížit 

význam občianskeho, 

pracovného, rodinného a 

trestného práva. 

Zúčastniť sa mediácie a 

reálneho súdneho 

pojednávania.  

histórie. 

 Právny poriadok v SR Vie definovať pojem právne 

predpisy. Vie hierarchizovať 

pojmy právneho systému SR. Vie 

opísať dve vybrané odvetvia 

verejného práva. Vie opísať tri 

vybrané odvetvia súkromného 

práva.  

 

 Občianske právo Pozná najstaršie a najrozsiahlejšie 

odvetvie práva a jeho význam 

v živote občana. 

 

 Z Občianskeho 

zákonníka 

Na základe príbehu dokáže 

vysvetliť oblasti jeho uplatnenia 

v každodennom živote človeka. 

 

 Rodinné právo Pozná spôsoby vzniku a zániku 

manželstva, funkcie a poslanie 

rodiny, práva a povinnosti členov 

rodiny. Vie vysvetliť pojem 

vyživovacia povinnosť. Pozná 

základnú právnu normu rodinného 

práva na Slovensku. 

 

 Zo Zákona o rodine Vie vysvetliť poslanie Zákona o 

rodine a jeho úlohy.  

Na základe príkladov z literatúry 

alebo filmu vie vysvetliť dopad 

ukončenia manželstva rozvodom 

na členov rodiny.  

 

 Pracovné právo Vie opísať význam a poslanie 

pracovného práva v živote 

zamestnaného človeka. Pozná 

podmienky uzavretia  ukončenia 

pracovného pomeru. Na základe 

  

 Zo Zákonníka práce  Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 



príbehov z novín, časopisov 

a internetu vie opísať problémy, 

ktoré môžu zamestnanca stretnúť 

a dokáže sa brániť, resp. vie, na 

koho sa obrátiť v prípade 

problémov.   

 Diskriminácia – 

Antidiskriminačný zákon  

Vie vysvetliť pojem diskriminácia 

a uviesť oblasti, v ktorých sa 

s ňou môžeme stretnúť. Dokáže 

uviesť príklady zo školského 

alebo pracovného prostredia. 

Pozná právnu normu, ktorá tento 

problém upravuje. 

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trestné právo Vie aktívne participovať na 

príprave a priebehu inscenácie, 

týkajúcej sa trestného činu, na 

vyučovacej hodine. Pozná Trestný 

zákon, druhy trestných činov 

a trestov v našom právnom 

poriadku. Vie zdôvodniť potrebu 

dodržiavania zákonov SR.  

 

 Z Trestného zákona  

 Trestný zákon a škola Vie, ako trestné právo zasahuje do 

školského prostredia a dokáže 

uviesť príklady správania sa 

žiakov, ktoré sa dostávajú do 

rozporu s ním. Odsudzuje 

šikanovanie, rasizmus 

a xenofóbiu ako neželané prejavy 

správania sa. Pozná školský 

poriadok    

 

 Mediácia Na základe televíznej relácie vie 

vysvetliť pojem mediácia 

 



a uviesť, prečo je rozumnejším 

riešením ako je súdny proces. 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 Súdny proces Na základe televízneho programu 

alebo reálneho súdneho 

pojednávania dokáže opísať jeho 

priebeh. 

 

 Ľudské práva a slobody 

(doplňujúce a rozširujúce 

učivo) 

Vie rozlišit tri generácie ľudských 

práv. Zameria sa na základné 

dokumenty o čudských právach, 

Dohovor o právach dieťaťa. 

Pozná právo na názor a 

informácie, právo na život, právo 

na zdravie, právo na vzdelanie a 

hru, práva menšín… 

 

 Projekty a prezentácie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Výchova umením      

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Výchova umením 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu  
Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra,nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova 

v predchádzajúcich ročníkoch základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne dedičstvo. 

Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo 

obsahuje prvky literárneho a dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností 

a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením tvorivého a 

objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie 

stalo imanentnou súčasťou života žiakov. 

Predpokladaný prínos predmetu výchova umením: 



- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov; 

- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy v predchádzajúcich ročníkoch; 

- rozvíjať tvorivosť žiakov; 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) jednotlivých druhov umenia, rozumieť ich vyjadrovacím 

prostriedkom, médiám, žánrom a komunikačným stratégiám; 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu; 

- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, a to nie cez encyklopedické vedomosti, ale 

hlavne prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností; 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať informácie z rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, 

festivaly, výstavy, prehliadky, internet, literatúra, reklama, masmédiá ...); 

- experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia; 

- vytvárať možnosť projektov, prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou; 

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, 

- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.). 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
 Kognitívne ciele 

Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou činnosťou, 

- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel, 

- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové 

tendencie súčasného umenia, ako aj diela charakterizujúce štýlové znaky historických epoch; 

- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení,technické postupy, nástroje a médiá; 

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, hudobných, literárno-dramatických) v kontexte 

s európskou kultúrou získavajú úctu ku tvorcom a dielam svojej krajiny; 

- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými 

prostriedkami, 

- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník; 

- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov 

a vyhodnocovať ich vplyv na umenie, 

- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z jednotlivých umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej 

výchovy. 

2 Socioafektívne ciele 



- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu prekonať svoj egocentrizmus a stotožniť sa do istej miery s autormi 

týchto diel (empatia) pri zachovaní svojich vlastných názorov a postojov (asertivita); 

- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a pri vnímaní umeleckých diel; 

- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých osudoch inšpiráciu pre vlastný život, 

- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, propagáciu, realizáciu i prezentáciu vlastnej práce 

i skupinových projektov, 

- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok 

skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

2.3 Psychomotorické ciele 

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, výtvarné, pohybové a literárne predstavy a 

integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch; 

- dokážu zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby prostredníctvom nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, 

postoje,a tak komunikovať s okolitým svetom; 

- osvojujú si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih, úprava akustického signálu, komunikácia 

a elaborácia prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod. 

Žiak by mal po absolvovaní vyššieho primárneho vzdelania mať vedomosti, ovládaťzručnosti a byť schopný zaujímať postoje: 

Vedomosti 

Vo výchove umením je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka – zážitku z vytvárania a 

vnímania umeleckého diela; časť vedomostí o výtvarnom umení, hudbe, performatívnych umeniach, filme, dizajne, architektúre, o vizuálnej a 

akustickej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné 

DVD, knihy, časopisy, internet). 

Absolvent nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia, 

- poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného a hudobného umenia, 

- orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry, 

- poznať žánre filmu a základné tendencie v jeho vývoji, 

- poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych druhoch umenia, 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtvarnom umení, 

- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia, 

- diskutovať o umeleckých dielach, 

- identifikovať a správne používať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov hudobného a výtvarného umenia. 



Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer hlavných častí), 

- vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový trik, kulisa, maskovanie, mimikry), 

- vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých grafických techník, fotografovania, priestorového 

vytvárania objektu, plastiky a skulptúry, spevu, inštrumentácie, 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého dizajnérskeho návrhu, 

- tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky komponovať a štylizovať - prostredníctvom toho vedieť vyjadriť 

vlastné nápady a koncepty, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych (vybraných) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť, 

- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať podnety z iných predmetov, 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudobnými nástrojmi, 

- narábať s farbou, hmotou, tónom, gestom na úrovni gramotnosti, 

- zvládnuť konštrukčno - technické úkony s materiálmi, 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží, 

- zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku,vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov 

(vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 

Žiak dokáže: 

- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť), alebo hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – 

nezaujímavé), alebo hudobného motívu, 

- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako rôzne spôsoby vyjadrovania skutočnosti, 



- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho bydliska, hudobných tradícií s inými typmi kultúr – uvedomiť si 

a dokázať reflektovať špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, folklór) 

- uvedomovať si možnosti výtvarného a hudobného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy (napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, 

magnetizmu, páky), geometrie (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ... 

- pokúšať sa o sebacharakterizáciu, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo, zvučku. 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, 

teda autentické riešenie a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým 

momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula. 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

- otvorenosť voči experimentovaniu s vyjadrovacími prostriedkami, technikou, postupom, motívom a témou, 

- otvorenosť voči hľadaniu analógií, 

- náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – inovovanie stereotypov na základe podnetov fantázie 

a vlastného názoru (myslenia), 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie, 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí, ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať ho so svojím štýlom, 

- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu). 

- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúlaďovať ich s ponímaním iných žiakov 

Multikulturálna výchova: 

Výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania a akceptácie iných kultúr, na rozvoj 

medziľudskej tolerancie. 

Mediálna výchova: 

PC zložka umeleckej edukácie, programy, Internet ap. hrajú dôležitú úlohu zdroja informácií i analyticko-syntetického média pri narábaní s 

umeleckými artefaktmi, v niektorých prípadoch i priamo umeleckého zážitku. Existujúce programy uľahčia žiakom nielen vstup, ale aj vhľad do 

špecifického materiálu, vnesú transparentnosť do jeho triedenia, hodnotenia i používania. Aj tu treba vyžadovať tvorivosť, vlastný názor, 

autentický produkt činnosti. Najmä v umení platí, že PC je len pomôckou, nástrojom, ktorá iba predlžuje ruku a myseľ človeka. 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Ročníkový umelecký projekt môže mať podoby inscenácie, výstavy, prezentácie ( i počítačovej), inštalácie, relácie, koncertu, filmu, animácie ap. 

Uplatnia sa v ňom všetky vyššie spomenuté aspekty umeleckej edukácie cez námetové okruhy. 



Dôraz sa kladie na vlastnú aktivitu žiakov. Zverejnením a dokumentáciou projektu získava škola materiál pre ďalšie rozvíjanie tohto predmetu - 

príklad, východisko, zdroj pre ďalšiu prácu. Daná forma umeleckého projektu vychádza v ústrety prirodzenej súťaživosti žiakov tohto veku. Je 

preto možné spájať projektový charakter umeleckej výchovy v 8.. ročníku s rôznymi súťažami (napr. typu "Supertrieda školského roka"), 

prehliadkami, verejnou i webovou prezentáciou školy, s podujatiami v kultúrnych strediskách, divadlách, kluboch, výchovnými koncertmi pre 

mladšie ročníky spolužiakov atď. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý sa bude spolupodieľať na aktívnom prežívaní súvislostí, pestovaní komunikácie a schopnosti 

sebavyjadrenia cez médium umení. Kompetencie sa prejavia v "ready made", v konkrétnych výsledkoch, artefaktoch, projektoch.  

Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

- formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov, 

- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života, 

- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa 

na ňom, 

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, filmom, videom a modernými 

komunikačnými technológiami, 

- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a 

subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim, 

- hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej kompetencie. 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

 

Obraz v hudbe a hudba v obraze 

motivačné, vysvetľovacia, 

názornosti ,  dialóg a diskusia, 

 

riadené objavovanie hudby a 

výtvarného umenia 

  

 projektové, diferencované 

vyučovanie, návšteva 

hudobných podujatí, besedy 
 

Vyjadrovacie prostriedky 

a ich štylizácia v hudbe a výtv. umení 

 

aplikačné,intonačná metóda, 

imitačná 

riadené objavovanie hudby a 

výtvarného umenia 

 

skupinové, projektové, 

diferencované vyučovanie, 

besedy 



Umenie a náboženstvo 
názornosti,vysvetľovacia, 

zážitkové učenie  

 

riadené objavovanie hudby a 

výtvarného umenia 

 

skupinové,  návšteva 

kostola,dialóg a diskusia  

Prostredie a situácia 
aplikačné,zážitkové učenie riadené objavovanie hudby a 

výtvarného umenia 

 

skupinové, projektové, 

diferencované vyučovanie 

Divadlo a tanec 

motivačná,vysvetĺovacia, 

metóda hrania rol 

riadené objavovanie hudby a 

výtvarného 

umenia,improvizácia 

 

skupinové, hudobných 

podujatí, besedy 

Portrét 

motivačná, vysvetľovacia, 

názornosti 

riadené objavovanie hudby a 

výtvarného umenia 

 

skupinové, projektové, 

diferencované vyučovanie, 

samostatná práca 

 

6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

 

Obraz v hudbe a hudba v 

obraze 

Učebnice hudobnej a výtvarnej 

výchovy piateho až deviateho 

ročníka, odborná literatúra, 

encyklopédie 

CD prehrávač Expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál 

internet 

 

Vyjadrovacie prostriedky 

a ich štylizácia v hudbe 

a výtv. umení 

 

 Učebnice hudobnej a výtvarnej 

výchovy piateho až deviateho 

ročníka, odborná literatúra, 

encyklopédie 

CD prehrávač školská i osobná 

fonotéka, video 

nahrávky opier, 

baletov a koncertov. 

internet  

Umenie a náboženstvo 

Učebnice hudobnej a výtvarnej 

výchovy piateho až deviateho 

ročníka, odborná literatúra, 

CD prehrávač Expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál 

kostol 



7.  Hodnotenie a klasifikácia 
V rámci novej koncepcie vyučovania výtvarnej výchovy, ako aj predmetu výchova umením na ZŠ, zavádzame v rámci obsahovej prestavby 

školstva spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka známkami.  

Forma hodnotenia 

 Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú, analyticky 

podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti (viď kritériá hodnotenia). Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky 

alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. 

 Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch 

vyučovaných na škole. Vo vyšších ročníkoch hodnotíme škálou od 1 do 5. 

 Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude hodnotiť, aby poskytli žiakovi 

i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Odporúčame však, aby žiak bol hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, 

aby bola vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť  záujmov a schopnosti žiakov. 

 

Kritéria hodnotenia 

 Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka. Toto hľadisko sa 

bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh iniciovanými učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnym súdom 

encyklopédie 

Prostredie a situácia 

Učebnice hudobnej a výtvarnej 

výchovy piateho až deviateho 

ročníka, odborná literatúra, 

encyklopédie 

počítač Expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál 

exteriér 

Divadlo  

a tanec 

Učebnice hudobnej a výtvarnej 

výchovy piateho až deviateho 

ročníka, odborná literatúra, 

encyklopédie 

DVD,počítač školská i osobná 

fonotéka, video 

nahrávky opier, 

baletov a koncertov 

internet 

Portrét 

Učebnice hudobnej a výtvarnej 

výchovy piateho až deviateho 

ročníka, odborná literatúra, 

encyklopédie 

DVD,počítač Expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál 

knižnica 



a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. 

Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci výtvarnej 

výchovy. Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvažuje všetky nižšie vymenované kritériá. 

 Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho 

následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udržiava jeho záujem o sebavyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal 

stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných činností, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza 

k formácií osobnosti žiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy. 

 Kritéria hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie 

a ich dosahovanie na zreteli. 

 Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

 prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t.j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného zamerania pri realizácii 

edukačnej úlohy; 

 otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení; 

 cieľavedomosť riešení; 

 záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok; 

 schopnosť spolupracovať; 

 schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov; 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

 technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií); 

 formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka); 

 mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania; 

 mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie; 

 mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať 

procesy, interpretovať zážitky); 

c) priebeh získavania vedomostí: 

 znalosti oblasti vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými úlohami; 

 pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho; 



 znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania; 

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu. 

 

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia   

Stupeň 1 (výborný): 

 Žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom a experimentovaniu. 

Dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti vizuálnej kultúry. Ovláda technické, nástrojové, 

materiálové zručnosti podľa požiadaviek ročníkových kompetencií na vynikajúcej úrovni. Preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na 

úrovni vnímania, prežívania, fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií. Dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje 

zážitky, činnosti a ich výsledky, preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám (štýly, ťažiskové obdobia, 

umelci a médiá). Žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, názorom a vkusu iných. Zrealizoval 

artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam, proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností žiaka. 

 

Stupeň 2 (chválitebný): 

 Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.   

 

Stupeň 3 (dobrý): 

 Žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 

vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom.  

 

Stupeň 4 (dostatočný): 

 Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových 

oblastiach. 

 



Stupeň 5 (nedostatočný): 

 Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces. Neodporúčame používať stupeň nedostatočný 

v celkovom hodnotení žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo výnimočných prípadoch (napr. zámerné negovanie vyučovacieho procesu) 

 

    METODICKÉ POKYNY na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami v bežných základných školách 

v predmete Výtvarná výchova 5.,6.,7., ročník a Výchova umením 8., 9., ročník 

I. Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie V triedach 5. - 9. ročníka ZŠ, kde sú integrovaní postihnutí žiaci, sa odporúča slovné hodnotenie 

podľa článku 17, bod 5 Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl.  

2/ Pri hodnotení učebných výsledkov učiteľ rešpektuje psychický a fyzický zdravotný stav žiaka, druh a stupeň postihnutia, ak má vplyv na 

úroveň a výsledky práce žiaka v  predmete.  

3/ Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, 

individuálne schopnosti, záujmy a na predpoklady jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Pri hodnotení učebných 

výsledkov žiaka kladie dôraz na jeho individuálne schopnosti, ktoré sú základom jeho pracovnej a sociálnej integrácie.  

II. Zásady a postup pri hodnotení učebných výsledkov  

1/ U postihnutého žiaka, ktorý má výrazné rozdiely vo výkonoch  sa pri skúšaní uprednostňuje forma, ktorá je pre neho výhodnejšia a ktorá 

predstavuje východisko pre hodnotenie jeho učebných výsledkov. Priebežne sa používajú všetky formy skúšania a hodnotenia, rešpektujúc druh 

a stupeň postihnutia.  

2/ Žiakovi s narušenými komunikačnými schopnosťami (chybami a poruchami reči a vývinovými poruchami učenia) a sluchovo postihnutému 

žiakovi zabezpečí učiteľ pri  práci také podmienky, aby neutrpel psychickú ujmu. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú, 

praktickú alebo ústnu formu odpovede.  

3/ Zajakavý žiak môže byť skúšaný a na obsah jeho výpovede môžu byť kladené rovnaké nároky ako u ostatných žiakov. Formálna stránka 

odpovede sa nehodnotí. Zajakavému žiakovi je potrebné poskytnúť viac času na odpoveď a taktne o tom poučiť spolužiakov.  

4/ Pri skúšaní sluchovo alebo zrakovo postihnutého žiaka učiteľ dbá, aby tento správne a jednoznačne porozumel zadaným otázkam a úlohám.  

5/ Pri hodnotení učebných výsledkov žiaka s narušenými komunikačnými schopnosťami a sluchovo postihnutého žiaka sa hodnotia 

predovšetkým vecné poznatky a praktické zručnosti.  

6/ Pri hodnotení učebných výsledkov zrakovo postihnutého žiaka učiteľ uprednostňuje vhodnú formu výsledného  artefaktu.  

7/ Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)  obmedzujú jeho grafický prejav sa hodnotí známkou s toleranciou.  

 Nehodnotíme estetickú stránku grafického prejavu.  

 8/ Žiak zmyslovo postihnutý, s chronickým ochorením, alebo zdravotne oslabený, ktorý sa rýchlo unaví, musí mať možnosť pracovať 

individuálnym tempom, prípadne krátko relaxovať.  



9/ Ak v správaní zdravotne postihnutého žiaka a žiaka s chronickými ochoreniami (napr. diabetes, choroby srdca, onkologické, neurologické 

ochorenia, poúrazové stavy a pod.) učiteľ pozoruje prejavy (ako napr. impulzívnosť, precitlivenosť, podráždenosť, poruchy pozornosti, únava a 

pod.), ktoré môžu byť dôsledkom postihnutia alebo chronického ochorenia, toto zohľadňuje pri jeho hodnotení.  

10/ Učiteľ primerane dlhé obdobie nehodnotí žiaka s chronickým ochorením, žiaka zdravotne oslabeného, alebo po dlhom ochorení, ak ešte 

nemohol byť adekvátne pripravený a jeho výkon bol výrazne nižší ako zvyčajne. 

 11/ U postihnutého žiaka, ktorý plní ciele učebných osnov v predmetoch cudzí jazyk, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a 

pracovné vyučovanie v rozsahu primeranom svojim predpokladom, sa jeho učebné výsledky hodnotia s ohľadom na druh a stupeň postihnutia.  

 Je potrebné, aby učiteľ primerane a s toleranciou hodnotil výtvarné prejavy detí zo sociálne zaostalého prostredia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Umenie a kultúra 

Predmet: Výchova umením 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 1 hodina týždenne 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Obraz 

v hudbe 

a hudba v 

obraze 

Hľadanie výtvarných 

ekvivalentov 

k hudobnému jazyku, 

formám a druhom 

- hľadanie vhodných 

výtvarných foriem 

a prostriedkov na 

vyjadrenie rôznych 

hudobných foriem (fúga, 

sonáta, kánon, chorál, 

jódlovanie, rock, 

harmónia...) 

- znázornenie počutého 

formou línie a plochy 

v kresbe a formou 

farebných škvŕn 

v maľbe 

- zhmotniť pocity, 

rytmus, silu hudby  

- cieľavedome podľa druhu 

skladby vybrať napr. teplé alebo 

studené farby, obmedzenú paletu 

farieb, vytvoriť valérovú, 

figuratívnu alebo abstraktnú 

maľbu, experimentovať s liatou 

farbou, fŕkaním, rôznymi 

štetcami, nástrojmi, odtláčaním 

rôznych predmetov; pri kresbe 

meniť líniu čiary, využiť plochy, 

experimentovať s hrúbkou, 

sýtosťou, vzniknutú líniu čiar 

prípadne kolorovať 

6  
Multikulturálna výchova 
Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

 

Vyjadrovacie 

prostriedky 

a ich 

štylizácia 

v hudbe 

a výtv. umení 

 

Citové pôsobenie výrazu  

- správne vidíme len 

srdcom, štylizačné 

variácie motívu, tvaru 

- na základe ukážok 

z VU (kubizmus, 

surrealizmus, 

impresionizmus, dadaiz-

mus) pokus o vytvorenie 

série vlastných 

transformácií videných 

predmetov kresbou 

ceruzou, 

tušom,kolorovanou 

kresbou 

  

- zachytiť realistickú podobu 

predloženého predmetu 

a následne vytvoriť istý rytmus 

usporiadaný do zvoleného 

kompozičného tvaru, variácie 

dosahovať geometrizáciou, 

farebnou štylizáciou, 

  

4 

 
 
Multimediálna výchova 
Multikulturálna výchova 
Osobnostný rozvoj 



 

Umenie a 

náboženstvo 

 

 

 

 

Umenie baroka, 

        človek a viera 

- vyjadrenie posvätného 

a transcenden-tna  - 

modlitba, 

kontemplácia,meditácia, 

úžas, bázeň, spirituál, 

gospel 

- baroková architektúra, 

maľba, sochárstvo, 

iluzionizmus, biblické 

motívy, púte, kalvária, 

sakrálno,  

reliquiem 

- počúvať barokové skladby, 

poznať ich autorov, zaradiť 

skladby ku zvoleným 

prívlastkom – posvätný, 

meditatívny, diskutovať prečo 

vybrané ukážky možno 

ohodnotiť práve týmito 

prívlastkami; 

- navrhnúť barokový objekt, 

napr. relikviár, zamerať sa na 

výzdobu variáciami rastlinných 

motívov alebo sakrálnych 

motívov 

7  
Multikulturálna výchova 
Náboženská výchova 
Dejepis 
 

Prostredie a 

situácia 

Väzby hudby 

a výtvarného umenia na 

konkrétne prostredie 

 

- inštalácia in situ, 

reakcia na priestor, jeho 

históriu, umenie vo 

verejných priestoroch 

 

- mestské a vidiecke 

korene umenia – folk, 

country, gospel, etno 

hudba, ľudová hudba, 

kultúra a subkultúra 

mesta a vidieka 

- dotvoriť vybratý priestor, pri 

výbere prostriedkov a materiálov 

zohľadniť charakter prostredia, 

jeho histórie, inštalovať doň 

hotové objekty, prírodne alebo 

technické artefakty, prípadne sa 

zamerať na recyklovateľný 

materiál, upozorniť tak na nejaký 

problém alebo otázku týkajúcu sa 

tohto prostredia 

- vytvoriť krátke hudobno-

scénické ukážky zo života 

v meste a na vidieku, prípadne 

krátke ukážky zo života iných 

kultúr (napr. Černosi, africké 

kmene, ázijské kultúry), vybrať 

k nim autentickú hudbu  

a prezentovať typické modelové 

situácie zo života 

4  
Multikulturálna výchova 
Geografia 
Regionálna výchova 
Environmentálna 
výchova 



Divadlo  

a tanec 

Človek medzi ľuďmi,  

spojenie výtv. umenia 

s hudbou a dizajnom 

 

- divadlo, kostýmy, 

scéna, scénický tanec, 

monológ, dialóg, 

polylóg, hudba, scénická 

hudba, hudobné  

charaktery a portréty 

- zapojiť sa do prípravy 

verejného predstavenia pre obec, 

pripraviť, navrhnúť a následne 

zrealizovať, vymyslieť kostýmy, 

líčenie, jednoduché tanečné 

kreácie v súvislosti so zadanou 

témou 

5  
 Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
Tvorba projektu 
a prezenčné schopnosti 
Divadelné umenie 
 
 
 
 

Portrét 

Fotografický portrét 

Literárny opis 

Kresba hlavy 

  

 

 

Mentálny portrét  

v hudbe 

  

- osvetlenie, výraz, 

orámovanie, výsek 

reality, reklamná 

fotografia, umelecká 

fotografia 

 

  

 

- ukážky opisov osôb, 

portrétov – fauvistické 

portréty, symbolické, 

karikatúra, zvuk, hluk, 

hudba 

- navrhnúť a realizovať ozdoby, 

dotvorenie ľudskej tváre, 

zhotoviť fotografiu spolužiaka 

s cieľom propagovať nejaký 

výrobok, akciu, obdobie...  

- pracovať vo dvojiciach 

a následne dotvoriť pomocou PC 

grafiky z jednotlivých fotografií 

katalóg 

- po vypočutých nahrávkach 

pomocou zvukov, pripadne 

brnkania na gitare alebo klavíry, 

spevom, pokúsiť sa stvárniť 

nejakú známu osobnosť, jej 

vlastnosti, životný štýl, 

prostredie, v ktorom osobnosť 

žila/žije  

7 Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
Tvorba projektu a 
prezenčné schopnosti 
  
 
 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Telesná výchova  

1.Záhlavie 

Názov predmetu Telesná výchova  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín,  

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Telesná výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu, čím prispieva 

k upevňovaniu zdravia, zvyšovaniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Poskytuje základné teoretické a praktické telovýchovné 

vzdelanie z vybraných odvetví telesnej výchovy a športu. Pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom. Plní významnú 

kompenzačnú a motivačnú funkciu, utvára kladný vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a športu. Významne prispieva ku 

psychickému, morálnemu vývinu žiakov uplatňovaním olympijských ideí v telovýchovnej a športovej činnosti. Napomáha k odhaľovaniu, 

rozvíjaniu pohybovo nadaných žiakov.  

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ: Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a 

koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 

gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom 



na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o 

vlastné zdravie. 

Špecifické ciele: 

 vzdelávacie:  

- prejavoval záujem o telesnú výchovu, mal vypestovaný pozitívny vzťah k pravidelne vykonávanej telovýchovnej a športovej činnosti,     

  považoval ju za súčasť svojho spôsobu života, prežíval radosť zo spontánnej i riadenej telovýchovnej činnosti, 

- mal vytvorenú základnú predstavu o význame telesnej výchovy ako predpokladu pre jeho zdravý vývin, 

- mal somatickým, motorickým a psychickým predpokladom zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností, 

- mal osvojené pohybové zručnosti z učiva stanoveného učebnými osnovami,  

- poznal obsah základných telovýchovných pojmov, 

- aktívne ovládal terminológiu a pravidlá osvojovaných pohybových činností,  

- poznal účinok (význam) vykonávaných pohybových činností na svoj organizmus a dokázal z nich vytvoriť pohybové režimy pre vlastnú  

- potrebu, 

- bol schopný organizovať a riadiť hry a súťaže v osvojovaných  činnostiach, 

- bol schopný hodnotiť výkon spolužiaka i vlastný výkon,  

 výchovno – vzdelávacie: 

- vedel vybudovať si schopnosť správneho sebahodnotenia, 

- vedel uplatňovať zásady fair–play – dodržiavať pravidlá,  

- bo schopný hodnotiť svoj somatický vývin, 

- vedel zásady správnej životosprávy a mal poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu a drog n zdravie i pohybový výkon,  

- mal osvojené základné hygienické zásady a návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po skončení telovýchovnej činnosti,  

- poznal zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a prostredí a dôsledne ich používal v telovýchovnej praxi, 

- vedel poskytnúť prvú pomoc pri ľahších úrazoch, 

- bol schopný uplatniť v telovýchovnej činnosti poznatky z iných predmetov a opačne, 

- prejavoval snahu o účelný a estetický pohybový prejav i estetiku v odievaní,  

- prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a  

  zmieriť sa s prehrou, 

- mal tolerantné správanie i pocit zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom a starším, 

- prejavoval uvedomelý aktívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode,  

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Kompetencie učiť sa:  



– využívať znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, v záujme vlastného rozvoja, 

– samostatne sa rozvíjať, výsledky porovnať z výsledkami spolužiakov,  

– ovládať terminológie, znakmi, termínmi – dávať ich do súvislosti, reagovať na signály, gestá, 

– vedieť zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

– vedieť zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon ako i prevenciu pred zranením,  

Kognitívne kompetencie  

– žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

– žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov, 

– žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti,  

– žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru, 

– žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 

– žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti i telesného rozvoja podľa daných noriem, 

– žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

– žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,  

– žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie, 

– žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus,  

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 



Atletika  Motivačná – motivačné 

pozorovanie, demonštrácia pohybu, 

Informačno-receptívna – metóda 

hovoreného slova, 

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy praktické – nácvikové, 

fixačné (opakovanie, 

zdokonaľovanie) – spätnoväzobné, 

Metódy z logického aspektu – 

analýza, syntéza pohybovej 

činnosti, 

Diagnostické metódy – zisťovanie, 

pozorovanie, porovnávanie 

analyzujúce žiacke výkony, 

Štatistické, 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna,  



Športová, rytmická gymnastika  Motivačná – motivačné 

pozorovanie, demonštrácia pohybu, 

Informačno-receptívna – metóda 

hovoreného slova – monologický 

výklad, opis, rozhovor, 

Metódy názorno-demonštračné – 

ukážky, osobný príklad, 

pozorovanie, porovnávanie, 

demonštrácia, 

Metódy praktické – nácvikové 

(nácvik), fixačné (opakovanie, 

zdokonaľovanie) – spätnoväzobné, 

Metódy z logického aspektu – 

analýza, syntéza pohybovej 

činnosti, Diagnostické metódy, 

Metódy organizačného aspektu, 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Prehlbovať individuálny 

prístup k žiakom, klásť 

primerané požiadavky, 

doplnkové cvičenia 



Športové hry  Uplatňovanie príťažlivých, 

zábavných, radostných a primerane 

náročných metód, podporovanie 

ducha, kooperácie medzi žiakmi, 

Motivačná 

Informačno-receptívna – metóda 

hovoreného slova, 

Metóda písaného slova 

a grafického znázornenia – práca 

s nákresom pohybového úkonu, 

Metódy názorno-demonštračné, 

praktické, 

Produktívne metódy – hra –

spolupráca, 

Metódy z logického aspektu, 

Metódy organizačného aspektu, 

Vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru 

bez pracovného napätia, umožniť 

žiakom citovo prežívať radosť z 

pohybu,  

Účelne využívať vnútornú 

kvantitatívnu diferenciáciu 

žiakov, 

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna, 

Kondičné cvičenia Motivačná, 

Informačno-receptívna – metóda 

hovoreného slova,  

Metódy názorno-demonštračné,    

Metódy praktické, 

Produktívne metódy – spolupráca, 

Metódy organizačného aspektu,  

Uvedomele sa snažiť o zvýšenie  

vlastnej telesnej kondície a využívanie 

i v čase mimo vyučovania v 

spontánnej alebo organizovanej 

pohybovej aktivite,  

Citlivo pristupovať k žiakom 

pohybovo zaostávajúcim, 

prehlbovať individuálny 

prístup k žiakom, klásť na 

žiakov primerané požiadavky,  

Hromadná, 

Skupinová, 

Individuálna, 

Testovanie  Motivačná,                        

Informačno-receptívna –metóda, 

hovoreného slova,                    

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy z logického aspektu, 

Diagnostické metódy,              

Metódy organizačného aspektu, 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru, 

Individuálna práca             

Hromadná forma                 

Skupinová  



 

Povinný výberový tematický 

celok – pohybové hry 

 

Motivačná 

Informačno-receptívna metóda 

hovoreného slova a grafického 

znázornenia 

Metódy názorno-demonštračné 

Metódy praktické 

Produktívne metódy -hra, 

spolupráca 

Metódy z logického aspektu 

Diagnostické metódy 

Metódy organizačného aspektu 

 

Vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru 

Umožniť žiakom citovo prežívať 

radosť z pohybu 

 

Individuálna práca             

Hromadná forma                 

Skupinová 



 

Povinný výberový tematický 

celok – 

Úpoly 

 

Motivačná – motivačné 

pozorovania, demonštrácia pohybu 

Informačno-receptívna- metóda 

hovoreného slova 

Metódy názorno-demonštračné 

Metódy praktické -nácvikové 

(nácvik), fixačné /opakovanie, 

zdokonaľovanie/ - spätno-väzbové 

Produktívne metódy – hra, 

spolupráca 

Metódy z logického aspektu - 

analýza, syntéza pohybovej 

činnosti 

Diagnostické metódy- zisťovacie, 

pozorovanie, porovnávanie 

analyzujúce žiacke výkony 

Metódy organizačného aspektu- 

met. registrácie údajov 

 

Uvedomele sa snažiť o zvýšenie 

vlastnej telesnej kondície, vytvoriť 

dobrú pracovnú atmosféru, sústrediť 

pozornosť žiakov na cieľ 

Skupinová forma                  

Individuálna forma 

 

 



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

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 
 

Atletika  Kolektív: Didaktika školskej telesnej 

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Video, DVD Medicimbaly, kužele, 

rebriny, žinenky, 

prekážky, švihadlo, 

lano, tyč, stopky, 

bežecká dráha, 

náčinie: plné lopty, 

pásmo na meranie 

štafetový kolík 

Internet ,metodické 

materiály 

 

Športová, rytmická 

gymnastika  

Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Video, DVD Lavičky, kruhy, 

žinenky, švihadlo, 

hrazda, bradlá, 

gymnastický pás, 

Internet, metodické 

materiály  

 

Športové hry  Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Pravidlá vybraných športových hier 

II, Adamčák a kol., 2002 Banská 

Bystrica 

Pravidlá vybraných športových hier 

II, Adamčák – Kollár, 2003 Banská 

Bystrica 

Video, DVD Lopty, bránky, 

rozlišovacie vesty, 

kužele, basketbalové 

koše,  

 

Internet   

Kondičné cvičenia Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Video, DVD  Žinenky, lavičky, 

medicimbaly, plné 

lopty, kúžele, stopky 

Internet   



Testovanie Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Video, DVD  osobná váha, meter, 

stopky, pásmo na 

meranie, náčinie: 

plné lopty,  

Internet  

Povinný výberový tematický 

celok – úpoly 

 

 

Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Video náradie: stopky, 

meracie pásmo, 

žinenky 

Internet 

Povinný výberový tematický 

celok – pohybové hry 

 

 

Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

 

Pravidlá vybraných športových hier 

II, Adamčák – Kollár, 2003 Banská 

Bystrica 

 

Video náčinie: lopty Internet 

7. Hodnotenie a klasifikácia:  
triedy so športovou prípravou Spôsob klasifikácie – známkami 1, 2 ,3 

 

 

5 – stupňovú klasifikáciu v triedach  so športovou prípravou  sme zúžili na trojstupňovú z dôvodu, že vo všetkých  triedach sú aktívni športovci, 

ktorí pravidelne absolvujú tréningový proces a preto  u nich nevidíme dôvod  klasifikovať ich pohybové schopnosti a výkonnosť  známkami 4 

a 5. 

 

Klasifikačná stupnica 

v telesnej výchove pre triedy so športovou prípravou 
 

Stupeň 1 ( výborný )  

 

      Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiaka a ďalších merateľných výkonov je na vysokej úrovni podľa výkonnostných požiadaviek. 

Žiak si osvojil hodnotenú pohybovú činnosť tak, že pohybovú činnosť vykonáva technicky správne, účelne a rytmicky. 



      Správne sa orientuje v priestore, pohyby vykonáva v súlade s hudbou.  V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, v hre je iniciatívny, 

dodržiava pravidlá športových hier a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti jednotlivca. Herné činnosti jednotlivca uplatňuje samostatne pri 

riešení jednotlivých herných situácií počas zápasov.  

       Má aktívny vzťah k telovýchovnej , športovej a turistickej činnosti a má záujem o vlastné zdokonaľovanie telesnej zdatnosti. Je aktívny 

v mimoškolskej pohybovej a športovej činnosti  

 

Stupeň 2 ( chválitebný )  

 

     Žiak vykonáva pohyb s drobnými chybami v technike, ale účelne, plynulo a rytmicky. Dobre sa orientuje v priestore pri cvičeniach na 

náradiach a má malé nedostatky vo vyjadrení hudby pohybom. V športových hrách je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá v herných 

činnostiach jednotlivcov. Žiakove teoretické vedomosti z pravidiel a z metodiky sú v podstate celistvé a presné ( s malými chybami) a uplatňuje 

ich s malou pomocou učiteľa.  

     Má kladný  vzťah k telovýchovnej , športovej a turistickej činnosti vo svojom voľnom čase. Má záujem o vlastné zdokonaľovanie telesnej 

zdatnosti.  

 

Stupeň 3 ( dobrý )  

 

      Žiak vykonáva veľkú väčšinu pohybov s väčšími chybami, veľmi slabo zvládol základnú techniku jednotlivých športov a športových 

disciplín 

 

Výkonnostné požiadavky  na klasifikáciu   

  

Tematický celok – atletika  

5. ROČNÍK - CHLAPCI 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 9,5 10,0 10,5 

300 m    - sek. 55,0 58,0 60,0 

600 m    - min.       2:05,0 2:10,0 2:20,0 

1000 m  - min. 3:28,0 3:33,0 3:40,0 



Kriket  -  m 35,00 32,00 28,00 

Diaľka  - cm 350 330 300 

5. ROČNÍK - DIEVČATÁ 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 9,8 10,2 10,7 

300 m    - sek. 55,5 58,5 60,0 

600 m    - min.       2:22,0 2:32,0 2:42,0 

Kriket  -  m 28,00 25,00 22,00 

Diaľka  - cm 310 290 270 

6. ROČNÍK - CHLAPCI 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 9,3 9,8 10,2 

300 m    - sek. 54,0 56,0 58,0 

600 m    - min.       2:01,0 2:08,0 2:15,0 

1000 m  - min. 3:20,0 3:27,0 3:35,0 

Kriket   -  m 37,00 34,00 30,00 

Diaľka  - cm 360 340 310 

6. ROČNÍK – DIEVČATÁ  

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 9,7 10,0 10,5 

300 m    - sek. 53,5 54,6 56,4 

600 m    - min.       2:18,0 2:25,0 2:32,0 

Kriket    -  m 30,00 27,00 24,00 

Diaľka   - cm 330 300 280 

7. ROČNÍK - CHLAPCI 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 9,1 9,6 10,0 

300 m    - sek. 51,0 52,0 54,0 

600 m    - min.       2:00,0 2:05,0 2:10,0 

1000 m  - min. 3:18,0 3:25,0 3:30,0 

Kriket   -  m 39,00 35,00 31,00 



Diaľka  - cm 370 350 320 

7. ROČNÍK – DIEVČATÁ 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 9,5 9,8 10,3 

300 m    - sek. 52,5 53,6 55,4 

600 m    - min.       2:15,0 2:20,0 2:28,0 

Kriket  -  m 32,00 28,00 25,00 

Diaľka  - cm 340 310 290 

8. ROČNÍK - CHLAPCI 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 8,9 9,4 9,8 

300 m    - sek. 50,0 51,0 53,0 

600 m    - min.       1:56,0 2:01,0 2:07,0 

1000 m  - min. 3:15,0 3:20,0 3:27,0 

1500 m - min. 5:40,0 5:50,0 6:00,0 

Kriket   -  m 42,00 37,00 34,00 

Diaľka  - cm 400 370 340 

Guľa 4 kg - m 7,00 6,50 580 

8. ROČNÍK – DIEVČATÁ  

Známka 1 2 3 

60 m       - sek. 9,3 9,6 10,1 

300 m     - sek. 52,0 53,0 55,0 

600 m    - min.       2:13,0 2:16,0 2:25,0 

800 m    - min. 2:55,0 3:00,0 3:10,0 

Kriket    -  m 35,00 30,00 27,00 

Diaľka   - cm 340 330 300 

Guľa – 3kg - m 7,00 6,60 6,00 

9. ROČNÍK - CHLAPCI 

Známka 1 2 3 

60 m      - sek. 8,7 9,2 9,5 

300 m    - sek. 49,0 50,5 51,5 



600 m    - min.       1:50,0 1.56,0 2:04,0 

1000 m  - min. 3:12,0 3:18,0 3:24,0 

1500 m - min. 5:35,0 5:45,0 5:55,0 

Kriket   -  m 45,00 41,00 37,00 

Diaľka  - cm 420 390 360 

Guľa 4 kg - m 7,50 6,50 5,50 

9. ROČNÍK – DIEVČATÁ  

Známka 1 2 3 

60 m       - sek. 9,0 9,4 9,8 

300 m     - sek. 51,0 52,0 54,0 

600 m    - min.       2:10,0 2:14,0 2:20,0 

1500 m    - min. 5:40,0 5:50,0 6:05,0 

Kriket    -  m 37,00 32,00 29,00 

Diaľka   - cm 370 350 310 

Guľa – 3kg - m 8,00 7,00 6,00 

 

Klasifikácia  

všeobecných motorických testov a silových testov  

 

Výkonnostné normy pre klasifikáciu  

5. ROČNÍK – ŽIACI  

Známka 1 2 3 

50 m                  - sek.        9,0 9,5 10,0 

12 min. beh        - m 2000 1850 1700 

Aut – 2 kg        - cm 500 450 400 

SM                     - cm              175 165 155 

Ľ- S - 1 min.    - počet 35 30 25 

4 x 10 m            - sek.                12,4 13,2 14,0 

Kľuky               - počet           18 13 8 



Zhyby               - počet        4 2 1 

Šplh                  - sek.    7,0 8,0 9,0 

5. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 

50 m                   - sek.        9,5 10,0 11,0 

12 min. beh       - m 1800 1650 1500 

Aut – 2 kg       - cm 450 400 350 

SM                     - cm              165 155 145 

Ľ- S -1 min.       - počet 35 30 25 

4 x 10 m            - sek.                12,4 13,2 14,0 

Zhyby - výdrž  - sek.         8,0 5,0 2,0 

Šplh                  - sek.    10,8 11,5 13,0 

6. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 

50 m                  - sek.        8,8 9,2 9,5 

12 min. beh      - m 2050 1900 1750 

Aut – 2 kg      - cm 550 500 450 

SM                    - cm              180 170 160 

Ľ- S- 1 min.      - počet 40 35 30 

4 x 10 m            - sek.                12,0 12,8 13,5 

Kľuky              - počet           22 15 10 

Zhyby              - počet        5 3 1 

Šplh                 - sek.    6,8 7,5 8,3 

6. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 

50 m                   - sek.        9,3 9,8 10,5 

12 min. beh       - m 1850 1700 1550 

Aut – 2 kg       - cm 500 450 340 

SM                    - cm              170 160 150 

Ľ -S -1 min.      - počet 40 35 30 

4 x 10 m            - sek.                12,3 13,0 13,7 



Zhyby - výdrž - sek.        9,0 6,0 3,0 

Šplh                 - sek.    10,5 11,3 12,5 

7. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 

50 m                    - sek.        8,3 8,8 9,1 

12 min. beh        - m 2100 1950 1800 

Aut – 2 kg        - cm 600 550 500 

SM                     - cm              185 175 165 

Ľ - S -1 min.      - počet 45 40 35 

4 x 10 m            - sek.                11,5 12,2 13,0 

Kľuky               - počet           25 18 12 

Zhyby               - počet        6 4 2 

Šplh                   - sek.    6,0 6,8 7,9 

7. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 

50 m                  - sek.        9,0 9,5 10,1 

12 min. beh      - m 2000 1850 1700 

Aut – 2 kg      - cm 580 500 400 

SM                    - cm              180 170 160 

Ľ -S -1 min.      - počet 44 38 33 

4 x 10 m           - sek.                11,6 12,2 13,0 

Zhyby - výdrž - sek.        10,0 7,0 4,0 

Šplh                 - sek.    10,0 11,0 12,0 

8. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 

50 m                    - sek.        8,0 8,4 8,8 

12 min. beh         - m 2200 2050 1900 

Aut – 2 kg           - cm 730 650 550 

SM                      - cm              195 180 170 

Ľ - S -1 min.      - počet 50 45 35 

4 x 10 m             - sek.                11,0 11,8 12,5 



Kľuky                - počet           25 20 15 

Zhyby                - počet        7 5 2 

Šplh                   - sek.    5,8 6,5 7,2 

8. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 

50 m                   - sek.        8,8 9,3 9,7 

12 min. beh       - m 2100 1900 1750 

Aut – 2 kg       - cm 630 550 450 

SM                    - cm              185 175 165 

Ľ -S -1 min.      - počet 48 40 35 

4 x 10 m            - sek.                11,2 12,0 12,7 

Zhyby - výdrž  - sek.        11,0 8,0 5,0 

Šplh                  - sek.    9,5 10,8 11,5 

9. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 

50 m                    - sek.        7,5 8,0 8,5 

12 min. beh        - m 2300 2150 2000 

Aut – 2 kg        - cm 750 670 580 

SM                      - cm              200 185 173 

Ľ - S -1 min.      - počet 55 48 37 

4 x 10 m             - sek.                10,8 11,5 12,3 

Kľuky                - počet           38 29 20 

Zhyby                - počet        8 6 3 

Šplh                   - sek.    5,4 6,3 7,2 

9. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 

50 m                   - sek.        8,5 9,0 9,5 

12 min. beh       - m 2200 1950 1800 

Aut – 2 kg       - cm 670 580 500 

SM                    - cm              193 179 168 

Ľ - S -1 min.     - počet 52 45 40 



4 x 10 m            - sek.                10,8 11,5 12,5 

Zhyby - výdrž  - sek.        11,8 9,0 5,5 

Šplh                  - sek.    9,0 10,0 11,0 

 

Tematický celok – športové hry  

 

1.Vynikajúco ovláda herné činnosti jednotlivca   a pravidlá hier 

 

2.Veľmi dobre ovláda herné činnosti jednotlivca a pravidlá hier 

 

3. Slabšie ovláda herné činnosti jednotlivca  a pravidlá hier 

 

Tematický celok – športová  gymnastika  

 

1. Vynikajúce zvládnutie gymnastických prvkov akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach 

 

2. Zvládnutie gymnastických prvkov  v akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach s určitými nedostatkami 

 

3. Slabšie zvládnutie gymnastických prvkov v akrobatike, 

v preskoku a cvičení na náradiach 

 

   telesná výchova – nešportové triedy  Spôsob klasifikácie  

 

 Tematický celok – atletika  

 

1. Vynikajúci výkon – vynikajúci čas 

 

2. Veľmi dobrý čas – veľmi dobrý výkon 

 

3. Priemerný výkon – priemerný čas 



 

4. Slabý výkon – slabý čas 

 

5. Veľmi slabý výkon – veľmi slabý čas 

 

5. ROČNÍK –  ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m      - sek. 10,2 10,8 11,4 11,8 12,5 

600 m    - min.       2:10,0 2:20,0 2:30,0 2:40,0 3:00,0 

1000 m  - min. 3:38,0 3:43,0 3:50,0 4:00,0 4:10,0 

Kriket    -  m 33,00 30,00 25,00 20,00 15,00 

Diaľka   -  cm 320 300 280 250 220 

5. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m      - sek. 10,6 11,1 11,6 12,2 13,0 

600 m    - min.       2:20,0 2:30,0 2:40,0 2:50,0 3:10,0 

Kriket    -  m 28,00 24,00 20,00 15,00 10,00 

Diaľka    - cm 300 280 260 230 200 

6. ROČNÍK –  ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m      - sek. 9,8 10,3 10,8 11,2 12,0 

600 m    - min.       2:00,0 2:10,0 2:20,0 2:30,0 2:50,0 

1000 m  - min. 3:30,0 3:35,0 3:40,0 3:50,0 4:00,0 

Kriket    -  m 35,00 31,00 27,00 22,00 17,00 

Diaľka   -  cm 330 310 290 270 240 

6. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m      - sek. 10,2 10,7 11,2 11,8 12,5 

600 m    - min.       2:10,0 2:20,0 2:30,0 2:40,0 3:00,0 

Kriket    -  m 28,00 26,00 23,00 20,00 15,00 



Diaľka    - cm 300 280 260 240 220 

7. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m       - sek. 9,5 9,8 10,3 11,0 11,5 

1500 m  - min.       5:30,0 5:48,0 6:00,0 6:15,0 6:30,0 

Kriket     -  m 38,00 33,00 29,00 25,00 20,00 

Diaľka     -  cm 350 320 300 280 250 

Výška       - cm 125 120 110 105 95 

Guľa - 3kg  - m 7,00 650 6,10 5,70 5,00 

7. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m       - sek. 9,8 10,3 10,8 11,4 12,0 

600 m  - min. 2:15,0 2:20,0 2:25,0 2:35,0 2:45,0 

Kriket      -  m 30,00 28,00 25,00 22,00 18,00 

Výška       - cm 115 110 105 100 95 

Diaľka      - cm 320 300 280 260 240 

Guľa - 3 kg - m 6,60 6,20 5,70 5,10 4,50 

8. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m       - sek. 9,3 9,6 10,0 10,8 11,3 

600 m    - min. 1:55,0 2:03,0 2:09,0 2:12,0 2:20,0 

1500 m  - min.       5:20,0 5:40,0 5:55,0 6:10,0 6:20,0 

Granát      -  m 35,00 32,00 28,00 23,00 18,00 

Diaľka    -  cm 360 330 310 290 260 

Výška       - cm 135 130 120 110 100 

Guľa - 4 kg - m 7,00 650 6,10 5,70 5,00 

8. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m       - sek. 9,6 10,0 10,6 11,1 11,5 

600 m    - min.       2:10,0 2: 20,0 2:35,0,0 2:45,0 2:55,0 

1500 m – min. 6:05,0 6:15,0 6:25,0 6:35,0 6:45,0 



Kriket      -  m 32,00 30,00 27,00 24,00 20,00 

Výška       - cm 120 115 110 105 100 

Diaľka      - cm 340 310 290 270 250 

Guľa - 3 kg - m 6,90 6,40 5,90 5,50 500 

9. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka  1 2 3 4 5 

60 m       - sek. 9,3 9,6 10,0 10,8 11,3 

600 m    - min. 1:55,0 2:03,0 2:09,0 2:12,0 2:20,0 

1500 m – min. 5:20,0 5:40,0 5:55,0 6:10,0 6:20,0 

Granát      -  m 35,00 32,00 28,00 23,00 18,00 

Diaľka    -  cm 360 330 310 290 260 

Výška       - cm 135 130 120 110 100 

Guľa - 4 kg -m 7,00 650 6,10 5,70 5,00 

9. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

60 m       - sek. 9,5 9,9 10,4 10,8 11,3 

600 m    - min.       2:05,0 2: 12,0 2:25,0,0 2:35,0 2:45,0 

1500 m – min. 6:00,0 6:11,0 6:20,0 6:33,0 6:44,0 

Kriket      -  m 34,00 32,00 29,00 26,00 22,00 

Výška       - cm 120 115 110 105 100 

Diaľka      - cm 350 320 300 280 260 

Guľa - 3 kg - m 7,10 6,60 6,00 5,70 5,30 

 

Tematický celok– športové hry  

 

1. Vynikajúce ovládaš herné činnosti a pravidlá hry 

 

2. Veľmi dobre ovládaš herné činnosti a pravidlá hry 

 

3. Pomerne dobre ovládaš herné činnosti a pravidlá hry 



 

4. Slabo ovládaš herné činnosti a pravidlá hry 

 

5. Veľmi slabo ovládaš herné činnosti a pravidlá hry 

 

Tematický celok – športová  gymnastika  

 

1. Vynikajúce zvládnutie gymnastických prvkov v akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach 

 

2. Zvládnutie gymnastických prvkov  v akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach s určitými 

nedostatkami 

 

3. Pomerne dobre zvládnutie gymnastických prvkov v akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach 

 

4. Slabé zvládnutie gymnastických prvkov  v akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach 

 

5. Veľmi slabo až nezvládnutie gymnastických prvkov v akrobatike, v preskoku a cvičení na náradiach 

 

Všeobecné motorické testy a silové cvičenia  

 

1. Vynikajúca telesná a fyzická zdatnosť 

 

2. Veľmi  dobrá telesná a fyzická zdatnosť 

 

3. Priemerná  telesná a fyzická zdatnosť 

 

4. Slabá telesná a fyzická zdatnosť 

 

5. Veľmi slabá telesná a fyzická zdatnosť – pouvažuj nad sebou 



Výkonnostné normy  

5. ROČNÍK –  ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                        - 

sek.        

9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 

12 min. beh             - m 2000 1850 1700 1400 1200 

Aut – 2 kg               - cm 500 450 400 350 250 

SM                          - cm              165 155 145 135 120 

Ľ – S – 1 min.        - 

počet 

40 35 30 25 20 

4 x 10 m                 - 

sek.                

12,3 13,0 13,5 14,0 15,0 

Kľuky                     - 

počet           

20 15 12 8 ani jeden 

Zhyby                    - 

počet        

3 2 1 0 0 

Šplh                       - sek.    8,0 9,0 10,0 12,0 nevyšplhal sa 

5. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                        - 

sek.        

10,0 10,6 11,3 12,0 13,0 

12 min. beh            - m 1800 1650 1500 1200 1000 

Aut – 2 kg               - cm 450 400 350 300 200 

SM                          - cm              165 155 145 135 120 

Ľ – S – 1 min.        - 

počet 

40 35 30 25 20 

4 x 10 m                 - 

sek.                

13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 

Zhyby – výdrž       - sek.        12,0 8,0 5,0 2,0 0,0 

Šplh                       - sek.    10,0 11,0 12,0 14,0 nevyšplhala sa 



6. ROČNÍK – ŽIACI  

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                       - 

sek.        

8,8 9,2 9,5 10,0 11,5 

12 min. beh           - m 2050 1900 1750 1450 1250 

Aut – 2 kg             - cm 550 500 450 400 300 

SM                         - cm              180 175 165 150 140 

Ľ – S – 1 min.       - 

počet 

45 40 35 30 25 

4 x 10 m               - sek.                12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 

Kľuky                   - 

počet           

25 20 15 10 1 

Zhyby                   - 

počet        

4 3 2 1 0 

Šplh                      - sek.    7,0 8,0 9,0 11,0 nevyšplhal sa 

6. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                      - sek.        9,9 10,5 11,0 11,5 12.5 

12 min. beh          - m 1850 1700 1550 1250 1050 

Aut – 2 kg            - cm 500 450 400 350 300 

SM                        - cm              170 160 150 140 130 

Ľ – S – 1 min.      - 

počet 

45 40 35 30 25 

4 x 10 m               - sek.                12,5 13,0 13,5 14,0 15,0 

Zhyby – výdrž     - sek.        15,0 9,0 6,0 3,0 0,0 

Šplh                     - sek.    9,0 10,0 11,0 12,0 nevyšplhala sa 

7. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                     - sek.        8,6 9,1 9,7 10,3 11,0 

12 min. beh         - m 2100 1950 1800 1500 1350 

Aut – 2 kg           - cm 630 570 520 470 400 



SM                       - cm              185 175 165 155 140 

Ľ – S – 1 min.     - počet 45 40 35 30 25 

4 x 10 m              - sek.                10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 

Kľuky                  - počet           30 25 20 10 3 

Zhyby                 - počet        4 3 2 1 0 

Šplh                    - sek.    6,5 7,5 8,5 10,0 nevyšplhal sa 

7. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                     - sek.        9,5 10,0 10,5 11,0 12.0 

12 min. beh         - m 1950 1800 1600 1300 1100 

Aut – 2 kg           - cm 650 600 550 500 400 

SM                       - cm              180 170 160 150 140 

Ľ – S – 1 min.     - počet 45 40 35 30 25 

4 x 10 m              - sek.                10,5 11,0 12,5 13,0 14,0 

Zhyby – výdrž    - sek.        17,0 10,0 7,0 4,0 0,0 

Šplh                    - sek.    7,5 8,5 9,5 11,0 nevyšplhala sa 

8. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                    - sek.        8,0 8,5 9,0 9,4 10,0 

12 min. beh        - m 2200 2000 1850 1550 1450 

Aut – 2 kg           - cm 700 630 570 520 450 

SM                      - cm              190 180 170 160 150 

Ľ – S – 1 min.    - počet 50 45 40 35 30 

4 x 10 m              - sek.                10,4 10,7 11,0 11,5 12,0 

Kľuky                  - počet           35 30 25 12 5 

Zhyby                 - počet        5 4 2 1 0 

Šplh                    - sek.    6,0 7,0 8,0 9,5 nevyšplhal sa 

8. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                     - sek.        9,0 9,5 10,2 10,7 11.5 

12 min. beh         - m 2000 1900 1750 1550 1200 



Aut – 2 kg           - cm 700 640 600 550 460 

SM                       - cm              185 175 165 155 145 

Ľ – S – 1 min.     - počet 50 45 40 35 30 

4 x 10 m              - sek.                10,3 10,8 11,5 12,5 13,5 

Zhyby – výdrž    - sek.        17,0 10,0 7,0 4,0 0,0 

Šplh                    - sek.    7,5 8,5 9,5 11,0 nevyšplhala sa 

9. ROČNÍK – ŽIACI 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                    - sek.        7,6 8,0 8,4 8,8 9,5 

12 min. beh         - m 2300 2150 1900 1600 1500 

Aut – 2 kg           - cm 800 750 700 650 550 

SM                       - cm              195 185 175 165 155 

Ľ – S – 1 min.     - počet 50 45 40 35 30 

4 x 10 m              - sek.                10,0 10,5 10,8 11,2 11,8 

Kľuky                 - počet           40 35 30 15 8 

Zhyby                 - počet        6 4 2 1 0 

Šplh                    - sek.    5,5 6,2 7,0 8,5 nevyšplhal sa 

9. ROČNÍK – ŽIAČKY 

Známka 1 2 3 4 5 

50 m                     - sek.        8,8 9,3 10,0 10,5 11,0 

12 min. beh         - m 2100 1950 1800 1650 1400 

Aut – 2 kg           - cm 730 690 640 590 500 

SM                       - cm              185 175 165 155 145 

Ľ – S – 1 min.     - počet 50 45 40 35 30 

4 x 10 m              - sek.                10,3 10,8 11,5 12,5 13,0 

Zhyby – výdrž    - sek.        17,0 10,0 7,0 4,0 0,0 

Šplh                    - sek.    7,0 7,5 8,5 10,0 nevyšplhala sa 

 

 

 

 



Oblasť: Pohyb a zdravie  

Predmet: Telesná výchova  

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 2 hodiny týždenne, spolu 66 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet hodín Prierezové témy 

Atletika Osvojenie si atletickej 

terminológie, vedieť opísať 

základnú techniku  atletických 

disciplín. 

Vedieť vysvetliť a praxi 

uplatniť zásady hygieny a 

úrazovej zábrany. Popísať 

základné pravidlá na takej 

úrovni, aby sa mohli aktívne 

podieľať na atletických 

pretekoch.  

 

1. Osvojovanie a 

zdokonaľovanie 

pohybových činností, 

2. Zdokonaľovanie a 

osvojovanie určených 

pohybových schopností, 

3. Základné atletické 

disciplíny: behy, skoky, 

vrhy, hody, 

4. Všestranný telesný a 

pohybový rozvoj, 

5. Výchova vôľových a 

morálnych vlastností: 

bojovnosť, rozhodnosť, 

sebaovládanie, 

cieľavedomosť 

– vedieť demonštrovať 

správnu techniku behu, 

nízkeho a polovysokého 

štartu, techniku štafetového 

behu, skok do diaľky, hod 

loptičkou. 

– základy odbornej 

terminológie atletiky,  

– hodnotiť techniku 

vybraných atletických 

disciplín, 

– hodnotiť úroveň 

osvojených poznatkov 

 

 

16 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

Environmentálna 

výchova, 

Ochrana života 

a zdravia, 

 

Športová, 

rytmická 

gymnastika 

 

 

 

 

 

Základná technika 

osvojovaných pohybových 

činností, zacvičiť kontrolné 

cvičenia a zostavy. 

Uplatniť zásady úrazovej 

zábrany a poskytovania 

dopomoci a záchrany, 

Zdokonalenie pohybovej 

kultúry a rozvinutie 

pohybových schopností,  

Osvojenie základných 

pohybových štruktúr v 

akrobacii v preskoku, 

Všestranne rozvíjajúce a 

špecifické cvičenia, bez 

náčinia i s náčiním,  

Prípravné a imitačné 

cvičenia pre zvládnutie 

cvičebných tvarov,  

 uplatniť optimálnu techniku 

pri vykonávaní 

gymnastických polôh, 

 rozviť obratnosť, kĺbovú 

pohyblivosť a elasticitu 

svalov, statickú a 

dynamickú silu, 

 zacvičiť kontrolnú zostavu 

v trvaní 90 – 120 sekúnd, 

 disciplinovane vykonávať 

16 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

ochrana života 

a zdravia,  

 



polohy a pohyby – začatie, 

priebeh, ukončenie 

cvičenia,  

 zorganizovať gymnastické 

preteky formou 

programového alebo 

problémového učiva, 

Športové hry 

 

 

 

 

Zvyšovať úroveň hernej 

výkonnosti aby žiaci boli 

schopní hrať zápasy podľa 

pravidiel. 

V zápasoch uplatniť aspoň 

jeden útočný herný systém a 

obranu proti nemu, dve až tri 

herné kombinácie. 

Základné herné činnosti 

jednotlivca 

Poznatky o herných 

činnostiach, pravidlách, 

funkciách potrebných na 

organizáciu zápasov.  

Osvojenie si základných 

poznatkov – terminológia, 

pravidlá, charakteristika 

herných činností. 

Pohybové činnosti – herné 

systémy, herné kombinácie, 

herné činnosti jednotlivca. 

Formovanie sociálnych 

vzťahov a kladných 

vlastností osobnosti. 

Dbať na úrazovú zábranu.  

– herný výkon družstva a 

podiel každého žiaka v ňom 

– efektívne využitie herných 

činností 

– rozvíjať základné pohybové 

schopnosti 

– základné pravidlá – ihrisko, 

lopta, hrací čas 

– útočné a obranné herné 

kombinácie 

12 Mediálna výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

Ochrana života 

zdravia 



 

Kondičné 

cvičenia 

 

 

 

 

 

Rozvoj základných 

pohybových schopností. 

Primerané zaťaženie žiakov. 

Rozvoj kladných vlastností 

osobnosti.  

Vytvorenie kladných 

medziosobnostných vzťahov. 

Osvojenie príslušných 

poznatkov na výchovné 

pôsobenie. 

Správna terminológia 

kondičných cvičení. 

Uvedomelé správne držanie 

tela. 

Zásady zvyšovania 

funkčnosti pohybového, 

obehového s dýchacieho 

systému. 

Cvičenia podporujúce správne 

držanie tela. 

Zásady správnej techniky 

švihových a vedených 

pohybov, kmitov a výdrží.  

Uplatniť kondičné cvičenia v 

pohybovej aktivite mimo 

vyučovania.  

8 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Ochrana života 

a zdravia  

Testovanie Osvojenie pohybových 

činností 

Predviesť správnu techniku 

testov 

Dodržiavanie osvojených 

pravidiel pri vykonávaní 

pohybových činností 

súťažného charakteru 

Potreba rozohriatia 

organizmu a rozcvičenia 

pre športový výkon ako 

prevenciu pred zranením 

Dokázať zvíťaziť, ale 

i prijať prehru v športovom 

zápolení 

Dodržiavania princípov 

fair-play 

 

Vedieť správne vykonať 

techniku predpísaných testov 

 

4 Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

Ochrana života a 

zdravia 



 

Úpoly 

 

Poznať význam základných 

športových úpolov 

a sebaobrany, dodržiavať etiku 

čestného boja a primeranosť 

sebaobrany 

Vedieť použiť základné 

techniky bojových činností 

v zmysle sebaobrany 

Pomôcť druhému v prípade 

napadnutia 

 

Osvojovanie pravidiel pri 

vykonávaní pohybových 

činností súťažného 

charakteru 

Posúdenie 

a diagnostikovanie úrovne 

svojej pohybovej 

výkonnosti a telesného 

rozvoja podľa daných 

noriem 

Dokázať zvíťaziť ale 

i prijať prehru v športovom 

zápolení i v živote poznať 

kvality súpera 

Dodržiavať princípy fair-

play 

 

 

Vedieť správne dvíhať nosiť 

a skladať súpera 

Vedieť vykonať jednokotúľ na 

obe strany súvislo a technicky 

správne 

Dokázať zacvičiť základné 

predvedené prvky techniky 

Zacvičiť predvedené cvičenia 

na rozvoj pohyblivosti 

a obratnosti na zemi 

Dokázať zaujať správny postoj 

a narušiť rovnováhu súpera 

 

 

4 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Environmentálna 

výchova 

Dopravná výchova 

Ochrana života a 

zdravia 

 

Pohybové 

hry 

 

Základné herné činnosti  

Dodržiavanie bezpečnostných 

a hygienických požiadaviek pri 

vykonávaní pohybových 

činností 

 

Zdôvodňovanie potreby 

rozohriatia organizmu 

a rozcvičenia pre športový 

výkon ako i prevencia pred 

zranením  

Dodržiavanie princípov 

fair-play 

Vedieť sa právať empaticky 

a asertívne pri vykonávaní 

telovýchovných 

a športových činností ale 

i v živote 

 

 

Vedieť plynulo, dostatočne 

rýchlo, prudko a presne 

prihrávať 

Vedieť predviesť prihrávky 

presné s dostatočným 

vynaložením sily a švihu 

Vedieť predviesť technicky 

správne prihrávky so 

spoluhráčom, správne 

zareagovať pri prihrávke, 

dokázať využiť pravidlá hry 

 

6 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Mediálna 

a dopravná výchova 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: .......TECHNIKA. 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Technika 

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelanie o dôležitú zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou 

protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ: V tomto predmete sa majú žiaci naučiť v oblasti elektrickej energie tak, aby v primeranej forme získali dostatočné množstvo 

poznatkov o zdrojoch, výrobe prenose el. energie o ich využití  poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce pri práci s el. spotrebičmi a účinky el. 

prúdu na ľudský organizmus 

Špecifické ciele: 

a) vzdelávacie  Poznať zásady BOZP   Poznať moderné elektrické spotrebiče . Poznať základný elektromontážny materiál. Poznať 

elektromontážnu stavebnicu                                                                                                                                                                                                



 

b) výchovno – vzdelávacie Vedieť zostaviť základné schémy elektrických zapojení . 

                                                    Vedieť bezpečne pracovať  s elektrotechnickou stavebnicou 

                                                    Vedieť ako sa vyrába , rozvádza a spotrebúva el. energia 

                                                    Vedieť používať vhodné elektromontážne materiály 

                                                    Vedieť vypočítať spotrebu el. energie v domácnosti 

                                                    Vedieť bezpečne používať základné elektrospotrebiče 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Poznať základnú históriu vo výrobe a využívaní el. energie 

Poznať prostredie domáceho využitia energie 

Poznať vzťahy elektrická energia a človek  

Poznať cesty el. spotrebičov: výroba, zdroj,  

Poznať základné elektromonážne materiály 

Poznať základné elektrospotrebiče  

ROZVÍJANIE   KĽÚČOVÝCH   KOMPETENCIÍ 

Identifikovať a správne používať základné pojmy 

Vecne a správne sa vyjadrovať: verbálne, písomne, graficky 

Zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky 

Bezpečne a správne používať el. materiály, spotrebiče 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 



  ELEKTRICKÁ 

                 

                         ENERGIA 

Výkladovo- ilustratívne 

Výkladovo- problémové 

Ukážka, inštruktáž, 

prezentácia 

Frontálne               

Skupinová                 20 hod. 

Individuálna 

   TECHNIKA 

   DOMÁCNOSŤ 

  BEZPEČNOSŤ                      

Výkladovo – ilustratívne 

Výkladovo - problémové 

Ukážka 

Inštruktáž 

Prezentácia 

Frontálna 

Skupinová                 13. hod 

Individuálna 

 

6. Učebné zdroje 

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

 

7. Hodnotenie:  
 

Hodnotenie (klasifikácia) sa má sústrediť na pozitívnu motiváciu žiaka. Motivácia, demonštrácie a pedagogické majstrovstvo musia viesť 

k aktívnemu osvojeniu teoretických a praktických zručností, návykov, aby zo stupnice klasifikácie bol najhorší stupeň 3 (dobrý). 

 Hodnotenie má byť objektívne. Do hodnotenia nikdy nezahŕňame správanie žiaka. 

 

Pri klasifikácii sa hodnotí (teoretické zameranie): 

 v súlade s učebnými osnovami 

 celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, zákonitostí  a vzťahov 

 kvalita a rozsah vykonávať požadované činnosti 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky pri hodnotení javov, zákonitostí, praktických činností 

 kvalita myslenia, logickosť, samostatnosť, kreativita 

Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

ELEKTRICKÁ 

             

ENERGIA 

Technická výchova 5.-

9. roč. 

Počítač El. materiály 

stavebnica 

Knižnica 

TECHNIKA 

DOMÁCNOSŤ 

BEZPEČNOSŤ 

 

Technická výchova 5. 

– 9. roč. 

Počítač Prospekty el. spotrebičov  



 aktivita v prístupe, záujem, vzťah 

 presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu 

 kvalita výsledkov 

 osvojenie si metód samostatného učenia 

 

Praktické činnosti:   

 dodržiavanie predpisov BOZP pri práci a starostlivosť o životné prostredie 

 vzťah k pracovným činnostiam, k práci, ku skupine spolužiakov 

 osvojenie si praktických zručností a návykov 

 zvládnutie účelných spôsobov práce 

 využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach 

 kvalitu výsledkov činností 

 organizáciu vlastnej činnosti 

 udržiavanie poriadku na pracovisku 

 hospodárne využívanie materiálu a energií 

 všeobecnú telesnú zdatnosť 

 mieru morálneho a etického rozvoja žiaka 

  rozvoj estetického vedomia 

 

 

Klasifikácia vo vyučovacom predmete technická výchova   

Stupeň 1 (výborný): 

 Žiak sústavne prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu (skupine). Pohotovo, samostatne a tvorivo 

využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti 

a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce. Dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne 

vykonáva vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Uvedomele dodržuje predpisy BOZP a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne 

využíva pracovný materiál a energiu.     



Stupeň 2 (chválitebný): 

 Žiak prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam, pracovnému kolektívu (skupine). Tvorivo, ale s menšou istotou využíva získané 

teoretické poznatky, praktické činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho 

činností majú drobné nedostatky. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou učiteľa. Účelne vykonáva vlastnú prácu, pracovisko udržiava 

v poriadku. Uvedomele dodržuje predpisy BOZP, stará sa o životné prostredie. Je schopný hospodárne využívať pracovný materiál a energiu.   

 

Stupeň 3 (dobrý): 

 Žiak je v činnostiach menej aktívny, tvorivý, samostatný a pohotový. Nevyužíva dostatočne svoje schopnosti v individuálnom 

a kolektívnom prejave. Jeho prejav je málo pôsobivý, dopúšťa sa v ňom chýb, jeho vedomosti, zručnosti, návyky majú časté medzery a pri ich 

aplikácií potrebuje pomoc učiteľa. Nemá dostatočne aktívny záujem o pracovné činnosti. Nerozvíja v požadovanej miere pracovnú zručnosť, 

vkus, vzťah k životnému prostrediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Svet práce a Technika 

Predmet: Technika 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku:0,5 hodina týždenne, spolu 16,5 ročne 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Elektrická -

energia 

Poznať a orientovať sa 

v zásadách BOZP 

Rozlíšiť elektroinštalačné 

materiály. Získať 

zručnosti v zostavovaní 

el. schém. Vedieť 

bezpečne pracovať so 

zákl. elektrospotrebičmi. 

Vedieť vypočítať 

spotrebu el. energie 

Poznať druhy 

vykurovania. Poznať 

a vedieť pracovať so 

základnými 

elektromontážnym 

náradím a stavebnicou 

Vie zostaviť jednoduchú 

schému 

Vie zásady BOZP 

Vie aké materiály kedy použiť 

Vie zostaviť základnú schému 

Vie bezpečne používať 

elektrotechnické náradie Vie ako 

sa vyrába, prenáša čo je zdrojom 

elektrickej energie 

 

 

 

 

 

9,5 

Ochrana života 

Osobnostný a soc. 

Rozvoj Pracovné 

návyky a 

zručnosti 

Technika 

Domácnosť 

Bezpečnosť 

 

 

 

Získanie základných 

vedomostí a zručností pri 

druhoch vykurovania, 

bytovej inštalácie, 

rozvode studenej a teplej 

vody v byte. Výpočte 

spotreby el. energie. 

Základnému zloženie 

a minimálnym opravám 

vodovodných batérií a 

kohútikov 

Pozná druhy vykurovania 

bytov , budov. Pozná 

rozvody vody Pozná 

princíp výpočtu spotreby 

el. Energie v byte Pozná 

systémy bytovej 

inštalácie 

Vie rozlíšiť spôsoby vykurovania 

pozná výhody a nevýhody Pozná 

princíp výpočtu  Objavuje 

možnosti šetrenia el. energie Vie 

aký je rozvod studenej a teplej 

vody v byte. Vie základné zloženie 

vodovodných batérií, kohútikov 

dokáže demontáž jednoduchú 

opravu a montáž 
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Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

Pracovné návyky, 

zručnosti 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Svet práce 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Svet práce 

Časový rozsah výučby ŠVP 0,5 hod. Svet práce  týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína,  026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský  

iné štátna škola 

2.Charakteristika predmetu  
      Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných 

užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  

      Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s 

ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

      Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je 

založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

          Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali 

pristupovať k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu. 

     Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými 

poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k 

prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.  



     Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o význame a rozdelení okrasných rastlín, príprave skalničkového záhonu, pestovaní okrasných 

rastlín v skalke, zakladaní a ošetrovaní trávnika. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu 

tvorbu a ochranu životného prostredia.  

3.Ciele predmetu  
Všeobecný cieľ: 

     Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce. Naučiť ich orientovať sa v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti. Prispieť k ich životnej a profesijnej orientácii. Naučiť ich  základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu.  

           Špecifické ciele: 

           a/vzdelávacie  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  

 sebahodnoteniu v oblasti vlastnej profesijnej orientácie, 

 k reagovaniu na zmeny na trhu práce v oblasti vlastného uplatnenia, 

 poznávaniu schopnosti riešiť problém, uplatňovať tvorivé nápady v práci, 

 poznávaniu významu a rozdelení okrasných rastlín  

 osvojeniu si poznatkov o príprave sklaničkového záhonu, pestovaní okrasných rastlín v skalke  

 osvojeniu si základov zakladania a ošetrovania trávnika  

 osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách /na letničkových  záhonoch, 

trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/ . 

           b/ výchovno-vzdelávacie: 

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  
 osvojeniu si základných postupov efektívnej spolupráce, kooperovaniu v tíme 

 uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia  

 rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili  

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/  

           estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  

 získavaniu  znalosti a skúsenosti na rozhodnutie o vlastnej profesijnej orientácii 

 získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri príprave skalničkového záhona, pestovaní 

okrasných rastlín v skalke  

 získavanie pracovných zručností a návykov zakladaní a ošetrovaní trávnika 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 



Hodnotové a postojové kompetencie 1 

            Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 Naučiť sa rozvíjať kladný  vzťah  k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce. 

 Naučiť sa rozvíjať vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej 

činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku. 

 Vnímať autentickosť a objektívnosť poznávania okolitého sveta,  potrebnej k sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k 

práci človeka, technike a životnému prostrediu. 

 Naučiť sa  rešpektovať environmentálne hodnoty  a chápať recykláciu materiálov a produktov. 

           Vedomostné kompetencie 2   

           Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 Osvojiť si základné  pracovné  zručností a návyky v rôznych pracovných oblastiach k organizácii a plánovaní práce pri príprave 

skalničkového záhonu, pestovaní okrasných rastlín v skalke. 

 Poznávať  význam a rozdelenie okrasných rastlín. 

 Osvojiť si poznatky  o zakladaní trávnika.  

           Kompetencie pracovných činností a zručností 3  

           Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:           

 Naučiť sa chápať prácu a pracovnú činnosť ako príležitosť k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia. 

 Vedieť sa orientovať v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojiť si  potrebné poznatky a zručností 

významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu. 

 5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 



Trávnik. 

- Zakladanie trávnika.  

- Ošetrovanie trávnika. 

Motivačné( motivačné rozprávanie, 

rozhovor , problém , demonštrácia); 

expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, 

rozhovor, demonštračná metóda , 

pozorovanie,   manipulácia s predmetmi, 

inštruktáž ); problémové metódy 

(projektová); praktické aktivity , práca 

s knihou a textom; samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky; aktivizujúce 

(diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné  

(metódy opakovania a precvičovania). 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ vyučovacej hodiny, 

navodenie situácie, otázky, 

odpisovanie /z tabule, 

z učebnice, z vypracovaných 

projektov žiakmi, praktická 

činnosť/. 

Frontálnavýučba, individuálna 

práca žiakov, skupinová práca 

žiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, 

kooperatívne vyučovanie, 

problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie, 

diferencované vyučovanie. 

 

Okrasné záhradníctvo. 

- Okrasné rastliny. 

- Okrasné kvetiny. 

- Okrasné dreviny. 

- Praktická činnosť.  

Motivačné( motivačné rozprávanie, 

rozhovor , problém , demonštrácia); 

expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, 

rozhovor, demonštračná metóda , 

pozorovanie,   manipulácia s predmetmi, 

inštruktáž ); problémové metódy 

(projektová); praktické aktivity , práca 

s knihou a textom; samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky; aktivizujúce 

(diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné  

(metódy opakovania a precvičovania). 

 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ vyučovacej hodiny, 

navodenie situácie, otázky, 

odpisovanie /z tabule, 

z učebnice, z vypracovaných 

projektov žiakmi, praktická 

činnosť. 

Frontálnavýučba, individuálna 

práca žiakov, skupinová práca 

žiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, 

kooperatívne vyučovanie, 

problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie, 

diferencované vyučovanie. 

 



Skalka. 

- Príprava skalničkového záhona. 

- Pestovanie okrasných rastlín 

v skalke. 

- Praktická činnosť. 

Motivačné( motivačné rozprávanie, 

rozhovor , problém , demonštrácia); 

expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, 

rozhovor, demonštračná metóda , 

pozorovanie,   manipulácia s predmetmi, 

inštruktáž ); problémové metódy 

(projektová); praktické aktivity , práca 

s knihou a textom; samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky; aktivizujúce 

(diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné  

(metódy opakovania a precvičovania). 

 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ vyučovacej hodiny, 

navodenie situácie, otázky, 

odpisovanie /z tabule, 

z učebnice, z vypracovaných 

projektov žiakmi, praktická 

činnosť. 

Frontálnavýučba, individuálna 

práca žiakov, skupinová práca 

žiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, 

kooperatívne vyučovanie, 

problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie, 

diferencované vyučovanie. 

 

Cesta životom. 

- Cesty pracovným životom. 

- Orientácia na budúcnosť.    

Rozvoj empatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivačné( motivačné rozprávanie, 

rozhovor , problém , demonštrácia); 

expozičné (rozprávanie, vysvetľovanie, 

rozhovor, demonštračná metóda , 

pozorovanie,   manipulácia s predmetmi, 

inštruktáž ); problémové metódy 

(projektová); praktické aktivity , práca 

s knihou a textom; samostatné učenie 

prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky; aktivizujúce 

(diskusia, didaktické hry, EUR) ; fixačné  

(metódy opakovania a precvičovania). 

 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ vyučovacej hodiny, 

navodenie situácie, otázky, 

odpisovanie /z tabule, 

z učebnice, z vypracovaných 

projektov žiakmi, praktická 

činnosť. 

Aktivity: Cesta. Cesta 

životom. Čo budem robiť o 20 

rokov. Čo by bol, kde by bol, 

čo by robil...? Čo mi kradne 

čas. Čo môžu – čo nemôžu. 

Frontálnavýučba, individuálna 

práca žiakov, skupinová práca 

žiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, 

kooperatívne vyučovanie, 

problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie, 

diferencované vyučovanie. 

 



Cesta za úspechom. 

- „Handicapy“ nemusia byť 

brzdou. 

- Bez obetí to nejde. 

- Raduj sa zo svojej práce 

- Stanovenie priorít. 

Metóda rozhovoru, metóda besedy, 

porovnávania, riešenia problémov, 

a vysvetľovania, inštruktáže, 

demonštrácie, cvičenia a metóda pokusov. 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ vyučovacej hodiny, 

navodenie situácie, otázky, 

odpisovanie /z tabule, 

z učebnice, z vypracovaných 

projektov žiakmi, praktická 

činnosť. 

Aktivity: Cesta k víťazstvu. 

Cena za úspech. 

Frontálnavýučba, individuálna 

práca žiakov, skupinová práca 

žiakov, práca vo dvojiciach, 

demonštrácia a pozorovanie, 

kooperatívne vyučovanie, 

problémové vyučovanie, 

projektové vyučovanie, 

diferencované vyučovanie. 

 

6. Učebné zdroje 

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

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Trávnik Učebnice pestovateľských prác, 
odborné časopisy, encyklopédie, 
odborná literatúra, rastlinný 
materiál.PC,internet, prezentácie,vy
užívanie názorných učebných 
prostriedkov (články vystrihnuté 
z časopisov, obrazy, fotografie, 
hotové aranžmány....,) . 
 

Video prehrávač, 

DVD prehrávač, CD 

prehrávač, tabuľa, 

magnetická , 

interakčná tabuľa. 

Obrazy, videokazety, 

odborný časopis, 

plagáty, kartičky 

s okrasnými 

rastlinami, leporelo. 

Knižnica, internet, 

výstavy, besedy, 

encyklopédia. 

Okrasné záhradníctvo. Učebnice pestovateľských prác, 
encyklopédie, odborná literatúra, 
materiál.PC,internet, prezentácie,vy
užívanie názorných učebných 
prostriedkov (články vystrihnuté 
z časopisov, obrazy, fotografie, 
hotové aranžmány....,)  

Video prehrávač, 

DVD prehrávač, CD 

prehrávač, tabuľa, 

magnetická, 

interakčná tabuľa. 

Obrazy, videokazety, 

odborný časopis, 

plagáty, kartičky 

s črepníkovými 

rastlinami, leporelo. 

Knižnica, internet, 

výstavy, besedy, 

encyklopédia. 



 

7.  Hodnotenie a klasifikácia 
 

 

Skalka. Učebnice pestovateľských prác, 
odborné časopisy, encyklopédie, 
odborná literatúra, rastlinný 
materiál.PC,internet, prezentácie,vy
užívanie názorných učebných 
prostriedkov (články vystrihnuté 
z časopisov, obrazy, fotografie, 
hotové aranžmány....,) .  
 

Video prehrávač, 

DVD prehrávač, CD 

prehrávač, tabuľa, 

magnetická, 

interakčná tabuľa. 

Obrazy, videokazety, 

odborný časopis, 

plagáty, kartičky 

o aranžovaní kvetov, 

leporelo. 

Knižnica, internet, 

výstavy, besedy, 

encyklopédia. 

Cesta životom. Učebnice pestovateľských prác, 
odborné časopisy, encyklopédie, 
odborná literatúra, rastlinný 
materiál.PC,internet, prezentácie,vy
užívanie názorných učebných 
prostriedkov (články vystrihnuté 
z časopisov, obrazy, fotografie, 
hotové aranžmány....,) .  
 

Video prehrávač, 

DVD prehrávač, CD 

prehrávač, tabuľa, 

magnetická, 

interakčná tabuľa. 

Obrazy, videokazety, 

odborný časopis, 

plagáty, kartičky 

o význame a tvorbe 

životného prostredia, 

leporelo. 

Knižnica, internet, 

výstavy, besedy, 

encyklopédia. 

Cesta za úspechom. Učebnice pestovateľských prác, 
odborné časopisy, encyklopédie, 
odborná literatúra, rastlinný 
materiál.PC,internet, prezentácie,vy
užívanie názorných učebných 
prostriedkov (články vystrihnuté 
z časopisov, obrazy, fotografie, 
hotové aranžmány....,) .  
 

Video prehrávač, 

DVD prehrávač, CD 

prehrávač, tabuľa, 

magnetická, 

interakčná tabuľa. 

Obrazy, videokazety, 

odborný časopis, 

plagáty, kartičky 

o význame a tvorbe 

životného prostredia, 

leporelo. 

Knižnica, internet, 

výstavy, besedy, 

encyklopédia. 



Hodnotenie (klasifikácia) sa má sústrediť na pozitívnu motiváciu žiaka. Motivácia, demonštrácie a pedagogické majstrovstvo musia viesť 

k aktívnemu osvojeniu teoretických a praktických zručností, návykov, aby zo stupnice klasifikácie bol najhorší stupeň 3 (dobrý). 

 Hodnotenie má byť objektívne. Do hodnotenia nikdy nezahŕňame správanie žiaka. 

Pri klasifikácii sa hodnotí (teoretické zameranie): 

 v súlade s učebnými osnovami 

 celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, zákonitostí  a vzťahov 

 kvalita a rozsah vykonávať požadované činnosti 

 schopnosť uplatňovať osvojené poznatky pri hodnotení javov, zákonitostí, praktických činností 

 kvalita myslenia, logickosť, samostatnosť, kreativita 

 aktivita v prístupe, záujem, vzťah 

 presnosť, výstižnosť, odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu 

 kvalita výsledkov 

 osvojenie si metód samostatného učenia 

 

Praktické činnosti:   

 dodržiavanie predpisov BOZP pri práci a starostlivosť o životné prostredie 

 vzťah k pracovným činnostiam, k práci, ku skupine spolužiakov 

 osvojenie si praktických zručností a návykov 

 zvládnutie účelných spôsobov práce 

 využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach 

 kvalitu výsledkov činností 

 organizáciu vlastnej činnosti 

 udržiavanie poriadku na pracovisku 

 hospodárne využívanie materiálu a energií 

 všeobecnú telesnú zdatnosť 

 mieru morálneho a etického rozvoja žiaka 

  rozvoj estetického vedomia 



Klasifikácia vo vyučovacom predmete technická výchova   

Stupeň 1 (výborný): 

 Žiak sústavne prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu (skupine). Pohotovo, samostatne a tvorivo 

využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti 

a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce. Dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne 

vykonáva vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Uvedomele dodržuje predpisy BOZP a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne 

využíva pracovný materiál a energiu.   

   

Stupeň 2 (chválitebný): 

 Žiak prejavuje kladný vzťah k praktickým činnostiam, pracovnému kolektívu (skupine). Tvorivo, ale s menšou istotou využíva získané 

teoretické poznatky, praktické činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby. Výsledky jeho 

činností majú drobné nedostatky. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou učiteľa. Účelne vykonáva vlastnú prácu, pracovisko udržiava 

v poriadku. Uvedomele dodržuje predpisy BOZP, stará sa o životné prostredie. Je schopný hospodárne využívať pracovný materiál a energiu.   

 

Stupeň 3 (dobrý): 

 Žiak je v činnostiach menej aktívny, tvorivý, samostatný a pohotový. Nevyužíva dostatočne svoje schopnosti v individuálnom 

a kolektívnom prejave. Jeho prejav je málo pôsobivý, dopúšťa sa v ňom chýb, jeho vedomosti, zručnosti, návyky majú časté medzery a pri ich 

aplikácií potrebuje pomoc učiteľa. Nemá dostatočne aktívny záujem o pracovné činnosti. Nerozvíja v požadovanej miere pracovnú zručnosť, 

vkus, vzťah k životnému prostrediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Svet práce a Technika 

Predmet: Svet práce 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku:0,5 hodina týždenne, spolu 16,5 ročne 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Trávnik. 

 

 

 

 

Vidieť význam 

cieľavedomej činnosti z 

hľadiska tvorby a 

ochrany životného 

prostredia a tvorby 

oddychového priestoru.  

Vedieť vytvárať hodnoty 

a vážiť si produkty 

svojej práce.  

1. Zakladanie trávnika  

Príprava pozemku, 

vyčistenie terénu, 

príprava pôdy, sejba.  

2. Ošetrovanie trávnika  

Zalievanie, kosenie, 

hrabanie, hnojenie, 

odburiňovanie trávnika  

- Poznať základné pravidlá 

zakladania trávnika, poznať 

základné druhy tráv.  

 

- Vedieť ošetrovať trávnik, 

získať zručnosti pri práci s 

náradím, bezpečnosť pri práci.  

3 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti, 

environmentálna 

výchova. 

Okrasné 

záhradníctvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byť vytrvalým pri 

pestovaní okrasných 

rastlín a využiť získané 

vedomosti a zručnosti 

pri skrášľovaní svojho 

domova /napr. balkón/.  

Motivácia k tvorbe 

spoločensky prospešným 

projektom, produktívna 

práca, orientácia pre 

ďalšie profesijné 

zameranie.  

 

 

 

 

 

1. Okrasné rastliny  

Význam a rozdelenie 

okrasných rastlín.  

2. Okrasné kvetiny  

Rozdelenie: jednoročné, 

dvojročné, trvalky, 

cibuľové a hľuznaté 

kvetiny. Požiadavky 

jednotlivých rastlín na 

prostredie. Pestovanie, 

generatívne a 

vegetatívne 

rozmnožovanie 

okrasných kvetín. 

Rýchlenie okrasných 

kvetín.  

3. Okrasné dreviny  

- Poznať jednotlivé skupiny 

okrasných rastlín a ich typických  

zástupcov.  

 

- Vedieť rozmnožovať okrasné 

rastliny – vegetatívne aj 

generatívne. 

 

- Poznať požiadavky 

jednotlivých rastlín na prostredie 

a vedieť ich dopestovať a 

ošetrovať.  

 

- Pestovaním rastlín prispieť k 

osvojeniu si jednotlivých 

pestovateľských postupov. 

  

   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti, 

ochrana človeka 

a zdravia, 

environmentálna 

výchova, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať poznanie, že 

produktívna práca je 

základom pekného 

životného prostredia.  

Realizovanie vlastnej 

myšlienky, presadiť sa a 

vedieť pracovať 

v kolektíve. 

 

Rozdelenie: ihličnaté, 

listnaté, opadavé, 

vždyzelené, stromy a 

kry. Výber stanovišťa a 

vhodných druhov 

okrasných drevín. 

Pestovanie, ošetrovanie, 

generatívne a 

vegetatívne 

rozmnožovanie 

okrasných drevín.  

4. Praktická činnosť  

Príprava pôdy, výsadba, 

ošetrovanie okrasných 

rastlín. Získať zručnosti 

pri pestovaní, ošetrovaní 

a rozmnožovaní 

okrasných rastlín.  

1. Príprava 

skalničkového záhona  

Výber vhodného miesta 

na skalku, základné 

pravidlá pri vytváraní 

skalničkového záhona.  

2. Pestovanie okrasných 

rastlín v skalke  

Okrasné rastliny vhodné 

do skalky, poznávanie, 

pomenovanie, zásady ich 

pestovania a ošetrovania.  

3. Praktická činnosť  

Získať zručnosti pri 

- Vedieť vybrať vhodné okrasné 

rastliny na určené miesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vedieť využiť všetky doterajšie 

vedomosti a zručnosti pri 

výstavbe a zakladaní skalky. 

 

- Vysadené rastliny poznať, 

vedieť ošetrovať a pestovať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti, 

ochrana človeka 

a zdravia, 

environmentálna 

výchova, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 



ošetrovaní trvalých 

skalničiek. 

Cesta 

životom. 

Rozvíjať schopnosť 

zvládať rizika, správanie 

v rizikovej situácii, 

sebapoznávanie, 

symbolické znázornenie 

cesty životom, aj cesty 

pracovným životom 

v súvislosti s profesnou 

orientáciou.  

1. Cesty pracovným 

životom. 

Rozvíjanie schopnosti 

zvládania rizika, 

správania v rizikovej 

situácii. 

2. Orientácia na 

budúcnosť.  

Uvedomenie si vlastností 

a sociálnych zručností, 

ktoré mi k tomu pomôžu. 

3. Rozvíjanie empatie.  

Rozvíjanie empatie 

v súvislostí s profesnou 

orientáciou.  

- Poznať schopnosť k zvládaniu 

rizika a správania v rizikovej 

situácii v súvislostí s budúcim 

výberom SŠ. 

 

-  Poznať schopnosť rozvíjať 

empatiu, osobné vlastnosti 

a sociálne zručností pri orientácii 

na budúce povolanie. 

 

3 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti, 

environmentálna 

výchova. 

Cesta za 

úspechom. 

 

 

 

 

 

Naučiť  sa použiť silu na 

prekovanie handikepov. 

Pochopiť, že úspech bez 

obetí nejde. Naučiť sa 

veriť byť úspešný vo 

svojej práci, rozoznať 

veci, ktoré je potrebné 

urobiť dnes, zajtra 

či pozajtra. 

Vedieť získavať 

poznatky o vstupe na 

stredné školy z rôznych 

informač. zdrojov / 

školské výpočtové 

stredisko v Liptovskom 

1.“Handicapy“ nemusia 

byť brzdou. Získavanie 

zručnosti pri 

prekonávaní handikepov 

v súvislostí s voľbou 

povolania. 

2. Bez obetí to nejde. 

Rozvíjanie schopnosti 

uvedomovania si, že 

úspech stojí na prvom 

mieste a veľa vecí musí 

počkať. 

3. Raduj sa zo svojej 

práce. 

Rozvíjanie schopnosti 

-Poznať a odborne pomenovať 

rôzne odbory ľudskej činnosti, 

 

-Vedieť využívať rôzne 

informačné zdroje pri výbere 

stredných škôl. 

 

- Vedieť využiť zručnosť na 

prekonávanie handikepov 

v súvislostí s voľbou povolania. 

 

- Vedieť rozvíjať schopnosť 

v súvislostí s voľbou povolania. 

 

- Vedieť stanoviť priority s 

3 Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti, 

ochrana človeka 

a zdravia, 

environmentálna 

výchova, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj. 



Mikuláši, kabinet 

výchovného poradcu, 

internet, odborné 

časopisy, odborné 

knihy/... 

veriť, že budú úspešní vo 

svojej práci. 

4.  Stanovenie priorít. 

Získavanie zručností pri 

stanovení priorít 

v súvislosti s profesnou 

orientáciou. 

voľbou povolania. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet:      Informatika  

1.Záhlavie 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a 

syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a 

postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku 

informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej 

civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových 

projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný 

život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v 



predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.  

3.Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania informatiky je : 

 sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov.  

 dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci: 

 sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov a manipuláciami s údajmi 

 rozumeli pojmom algoritmus a program  

 sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a 

logickej štruktúry (napr. operačný systém) 

 si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných 

aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu - projekt, rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na 

riešenie problémov 

 rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o 

ňom diskutovať a referovať) 

 rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti 

 naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií, pochopili sociálne, etické a 

právne aspekty informatiky. 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov: 

I. Informácie okolo nás 

II. Komunikácia prostredníctvom IKT 

II. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

IV. Princípy fungovania IKT 



V. Informačná spoločnosť 

Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Pojem informácia, typy informácií 

(textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení 

najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými 

aplikáciami, aby: 

vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy, 

získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií, 

porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie IKT v iných predmetoch, 

pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania. 

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj 

na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci 

by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, 

by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 

by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory, okamžité správy), 

by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, internetový obchod), 

by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov 

prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci 

získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi 

parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí. 

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci 

by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania: 

jednoduchého hardvéru, rôznych oblastí určenia softvéru, úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami), 

lokálnej siete a internetu. 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a 

spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali 

sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti, 

pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám, 

viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 

Kompetencia k učeniu: 



Viesť žiakov k využívaniu počítača a efektívnejšiemu vzdelávaniu vrátane samoštúdia 

Motivovať žiakov k analýze poruchovosti počítača  a ich riešenia 

Viesť žiakov k vyhľadávaniu informácii , posudzovaniu ich hodnovernosti, k práci s týmito informáciami 

Umožňovať žiakom vyhľadať dostatok informačných a učebných zdrojov 

Umožniť žiakom hodnotiť svoju prácu a výsledky svojej činnosti 

Kompetencia k riešeniu problémov 
Učiť žiakov k správnemu používaniu počítača a internetu pri riešení problémov nielen z rôznych oblastí vyučovanie, ale aj každodenného 

života 

Viesť žiakov k samostatnému uvažovaniu  

Podnecovať žiakov k využívaniu informačných a komunikačných technológii pre kvalitnú a účinnú komunikáciu 

Kompetencia komunikácie 

Viesť žiakov k zodpovednému používaniu počítačovej siete pri rôznych formách elektronickej komunikácie 

Viesť žiakov k etickému správaniu pri elektronickej komunikácii 

Viesť žiakov k presnému a logickému vyjadrovaniu, obhajovaniu a prijímaniu názorov pri rôznych formách elektronickej komunikácie 

Kompetencia sociálna 

Podporovať žiakov pri skupinovom spôsobe práce- pri tvorbe prezentácii, webových stránok, internetového časopisu 

Viesť žiakov k vzájomnej úcte a rešpektovaniu názorov iných pri elektronickej komunikácii 

Viesť žiakov k dodržiavaniu dohodnutých pracovných a etických pravidiel pri práci v počítačových učebniach  

Kompetecia pracovná 
Navodiť situácie  pri ktorých si žiaci môžu overiť svoje vedomosti na praktických úlohách  

Rozvíjať správne pracovné návyky  v počítačovej učebni 

Podnecovať žiakov k zodpovednej práci a výpočtovou a komunikačnou technológiou 

Kompetencia občianska 

Upozorniť žiakov k možnému zneužitiu počítačov a informačných technológii 

Zdôrazniť žiakom , že možné porušenie zákonov pri elektronickej komunikácii je trestné  

Rešpektovať vekové , intelektuálne, sociálne  a etnické odlišnosti žiakov 

Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky  

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli :  

používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá im umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné 

vedomosti na úspešné riešenie problémov.  



Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli :  

dokázať inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v 

každodennom živote.  

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Princípy fungovania IKT 

 Princípy fungovanie IKT-vstupné a výstupné  

Zariadenia PC, PC zostava , hardware, 

software, opakovanie zo 7.ročníka, typy 

tlačiarní, DVD.. 

Demonštračná metóda, práca 

s knihou a textom , 

odbornými časopismi, 

Navodenie situácie modelom 

z rozobratého počítača, 

Samostatná práca do zošitov 

a tabuľu, domáce zadanie –

vyhľadávanie na internete 

Informácie okolo nás 

Bezpečnosť pri práci, typy informácii, bit, bajt 
Práca so súborom , uloženie súboru, prezenčné 

programy,pomenovanie a premenovanie 

súbor, tlačenie súboru , nastavenie parametrov 

strany,  

Formát bunky ,zošit v programe Excel, riadok, 

stĺpec, bunka, písanie do buniek, vytváranie 

tabuliek 

Priebežná demonštrácia 

postupom učiteľom cez 

dataprojektor, samostatná 

práca 

Poznať a vedieť pracovať 

v programe Excel, vedieť si 

zaznamenať prácu do súborov 

Individuálna a skupinová 

práca, praktická činnosť 

Práca s prezentáciou učiteľa, 

demonštračná metóda 

IKT v bežnom živote Skupinová práca, individuálna 

práca, praktická činnosť 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 
 

 Poznať rôzne druhy verejných portálov,  

Poznať zmysel komunikácie na internete, 

poznať rôzne druhy vyhľadávačov, mapy, 

cestovné poriadky a pod. 

 

Práca učiteľa cez 

dataprojektor, samostatná 

práca, demonštračná metóda 

Vyhľadávanie stránok pre 

použitie v praxi, 

Registrácia na verejnom 

portály, 

Práca s e-mailovou 

komunikáciou 

 

Praktická činnosť, skupinová 

práca, 



Informačná spoločnosť 

Zásady bezpečnosti , vírusy, ochrany počítača, 

Spyware, Malware, právne aspekty  

Rozhovor, demonštácia 

adekvátnosti IKT, projektová 

metóda 

 

IKT v bežnom živote 

Individuálna a skupinová 

práca ,  

Postupy , riešenie problémov, algoritmické 

myslenie 

Programovacie prostredie- Imagine, 

elementárne príkazy, riešenie úloh 

 

Samostatná práca žiakov, 

rozhovor, projektová metóda 

Význam programovania 

v živote informačnej 

spoločnosti 

Skupinová a individuálna 

práca, praktické cvičenia 

6. Učebné zdroje 

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

7.Klasifikácia a hodnotenie: 
 

Hodnotenie sa pridržiava nového Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Žiaci musia byť v procese 

vzdelávania pravidelne hodnotení a majú právo dozvedieť sa výsledok hodnotenia.  

Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Princípy fungovania IKT 

 

PC- Revue, Internet okolo nás 

Samostatne s počítačom- časopis 

PC, dataprojektor CD/DVD internet 

Informácie okolo nás 

 

Excel – vydavateľstvo Príroda, 

1.zošit o číslach a tabuľkách- Kalaš, 

Bezáková 

PC, dataprojektor CD/DVD internet 

Komunikácia prostredníctvom 

IKT 

 

Internet ľahko a rýchlo – 

vydavateľstvo Príroda 

PC, dataprojektor CD/DVD internet 

Informačná spoločnosť 

 

Internet v škole – Baranovič,  PC, dataprojektor CD/DVD internet 

Postupy , riešenie problémov, 

algoritmické myslenie 

1.zošit z programovanie- Kalaš, 

Blaho 

PC, dataprojektor CD/DVD internet 



Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôžu byť znížená na základe správania žiaka. 

 

Pri klasifikácii výsledkov v  informatike sa v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov hodnotí: 

 schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných a komunikačných technológií 

pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov, 

 schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou, 

modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb, 

 schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy, 

 schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh, 

na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky, 

 porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať, 

prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií, 

 schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov. 

 

V predmete informatika učiteľ nehodnotí postoje žiaka, ale úroveň jeho znalostí. Postoje u žiaka je dôležité formovať, je dôležité o nich 

slobodne diskutovať a preto sa nemôžu premietnuť do celkovej klasifikácie. 

 

V predmete informatika treba u žiakov rozvíjať aj ich schopnosti kooperácie a komunikácie. Žiaci sa majú  pri riešení zadania naučiť 

spolupracovať v skupine, majú zostaviť plán práce, špecifikovať rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť 

problém ďalšiemu žiakovi, riešiť menšie problémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom 

referovať a pod. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa uvedených kritérií v primeranom rozsahu pre príslušný ročník. 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 

riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti 

a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh. Dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí 

logicky správne a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je  pohotový s bohatou slovnou zásobou. 

Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný. 

 



Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich 

riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov 

riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže analyzovať a syntetizovať nadobudnuté 

vedomosti. Dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne  a dokáže  interpretovať 

nadobudnuté vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni. Grafický prejav je spravidla estetický a jasný. 

 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak vie zadania riešiť pomocou známych postupov a metód. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené 

vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže, spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže  s pomocou interpretovať 

nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou. Grafický prejav je  priemerne estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni. 

 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti. Postupom riešenia zadania 

rozumie len čiastočne. S pomocou učiteľa vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa 

jednoducho. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho činnosti a jeho grafický prejav sú 

podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni. 

 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. V predmete informatika nemá ani základné 

zručnosti z práce s informačnými a komunikačnými technológiami, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si osvojil len 

veľmi nízku úroveň štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie. Dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy. 

Osvojené vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou učiteľa. 

 

Pri priebežnej i súhrnnej klasifikácii  sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi. Jeho výkony sa hodnotia 

komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka, rešpektujú sa jeho ľudské práva. Hodnotenie je spätnou väzbou, motivačným 

a výchovným prostriedkom, a zároveň prostriedkom pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 

Výsledná klasifikácia v predmete informatika zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov: 

a)      písomné – testy,  previerky, referáty; 

b)      praktické – projekty, domáce úlohy, praktické cvičenia;  

c)      ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia,  

ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich aplikáciu v praktických súvislostiach. 

 

Vo výslednej klasifikácii sa odzrkadľuje: 



a)      sumatívne (súhrnné) hodnotenie, ktoré sa odvíja od základného učiva definovaného v obsahovom a výkonovom štandarde; výsledná  

         klasifikácia závisí od miery jeho zvládnutia; 

b)      hodnotenie projektov a praktických cvičení, ktoré preverujú schopnosť žiaka uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení  

         konkrétnych úloh. 

c)      reprezentácia školy na konferenciách a podobných akciách, účasť v súťažiach v rámci daného predmetu, tieto aktivity žiaka v predmete  

         môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť 

 

Pri projektoch sa hodnotí: 

·   odborná úroveň;  

·   kvalita výstupu, grafická úroveň; 

·   úroveň obhajoby; 

·   využitie dostupných zdrojov – internet, odborná literatúra; 

·   vypracovanie protokolu na požadovanej úrovni. 

 

 

Vyučujúci M - F – I jednotlivé úlohy bodovo hodnotí a pri určovaní známky sa riadi priloženou bodovou tabuľkou alebo hodnotí percentuálne 

nasledovne:               

 výborný ........... 100 % - 90 % 

                                                                        chválitebný .....   89 % - 75 % 

                                                                       dobrý ..............   74 % - 50 % 

                                                                        dostatočný .......  49 % - 30 % 

                                                                        nedostatočný ...   29 % - 0  % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Predmet: Informatika 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 1 hodina týždenne, spolu 33 

 

Tematický celok 

Cieľ 

kľúčové 

kompetencie 

 

Obsahový 

štandard 

 

Výkonový štandard – žiak 

vie 

 

Počet 

hodín 

 

Prierezové témy 

 

 

 

Princípy fungovania IKT 

 

 

Kompetencia 

logického , 

matematického 

myslenia 

 Úvodná hodina, 

princípy 

fungovanie IKT 

,hardware , 

software – 

opakovanie zo 

siedmeho ročníka 

Pozná funkcie jednotlivých 

komponentov počítača, 

Vie rozdiel medzi pojmami 

hardware a software, vstupné 

a výstupné zaradenia 

počítača,tlačiareň... 

 

 

 

15 

VV- vyvorenie 

modelu 

počítačovej 

zostavy,  

Tech.vých- 

papierový model 

počítača 
 

 

 

 

 

 

 

Informácie okolo nás 
 

 

 

Kompetencia 

logického 

a matematického 

myslenia, pracovná 

kompetencia, 

sociálna 

Práca so súborom , 

uloženie súboru, 

pomenovanie 

a premenovanie 

súbor, tlačenie 

súboru , nastavenie 

parametrov strany 

Formát bunky ,zošit 

v programe Excel, 

riadok, stĺpec, bunka, 

písanie do buniek, 

vytváranie 

jednoduchých 

tabuliek 

 

Vie definovať pojmy bit, bajt, 

číselné zostavy, 

Vie pracovať so snímkami, vie 

prezentovať svoju prácu 

Poznať a vedieť pracovať 

v programe Excel, vedieť si 

zaznamenať prácu do súborov, 

vytvoriť jednoduchú tabuľku, 

vedieť připravit dokument na 

tlač, vytvoriť jednoduchý rozvrh 

hodín 
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Zemepis- význam 

tabuliek 

v zemepise ,  

 

Matematika- 

Statistické údaje  

 

 

 

 

 



Tematický celok Cieľ 

kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak 

vie 

Počet 

hodín 

Prierezové témy 

 

 

 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

 

 

 

 

Kompetencia 

občianska, sociálna 

, komunikácie 

Poznať rôzne druhy 

verejných portálov,  

Poznať zmysel 

komunikácie na 

internete, poznať 

rôzne druhy 

vyhľadávačov 
 

Žiak vie nájsť rôzne druhy 

informácii, pozná adresy 

webových stránok na 

získavanie informácii na 

vyučovanie, vie pracovať 

s rôznymi druhmi 

vyhľadávačov, vie nájsť 

informácie na mapách, 

cestovných poriadkoch 

 

 

 

 

 

3 

Etv-zásady 

etického 

správania na 

internete 

On- možnosť 

právneho postihu 

zneužitia softvéru 

Geografia 

 

 

Informačná spoločnosť 

 

 

Občianska, 

sociálna 

kompetencia, 

kompetencia 

komunikácie, 

pracovná 

IKT v bežnom 

živote, význam IKT 

pre ďalšie 

vzdelávanie, 

získavanie 

informácii, celkový 

prínos pre človeka, 

ale aj negatívne javy 

v mediálnej 

spoločnosti 

Žiak vie o nebezpečenstve na 

Internete spojené , legálnosť 

sťahovania z 

inernetu komunikáciou na 

internete, pozná a uplatňuje 

princípy etického správania sa 

na internete, pozná možnosť 

zneužitia informácii na webe, 

vie si vytvoriť bezpečné heslo 

 

 

 

 

 

2 

Etv-zásady 

etického 

správania na 

internete 

On- možnosť 

právneho postihu 

zneužitia softvéru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Katolícka náboženská výchova 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Náboženská výchova - katolícka 

 Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. 

Vyučovací predmet náboženská výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

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

prejav náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu  kresťanských cirkví 

a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   

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

s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská 

výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa 



manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.Výučba predmetu zároveň naväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, 

umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je 

akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 

o konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 

o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

o formovať svedomie 

o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova 

o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi 

 

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 Ročníková téma: DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA 

Mladý človek hľadá zmysel svojej existencie. Spoznávaním svojich pozitívnych a negatívnych vlastností objavuje v sebe Boha. Úlohou 

vyučujúceho je pomôcť dieťaťu objaviť v sebe hodnotu jeho dôstojnosti. Objav jeho jedinečnosti a dôstojnosti mu pomáha interiorizovať postoje 

a hodnoty a uschopňuje ho k plnému prežívaniu osobného života a života v spoločenstve. 

 

Ročníkový symbol: ŠATY 

Ročníkový cieľ: Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu človeka. Interiorizovať kresťanské postoje 

a hodnoty. 

 

1.TÉMA: KTO SOM 

Dotácia hodín: 5 hod. pre školy jednohodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: sebapoznanie, sebaprijatie, sebaúcta 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov. Eliminovať svoje komplexy. 



Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov sebaúcty. Vyjadriť vlastný názor. Trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení. 

Obsahový štandard 

Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti) 

Zodpovednosť za prijaté dary 

Sebaprijatie, komplexy 

Sebaúcta 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy 

• uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov 

• vyjadriť vlastný názor. 

• rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty 

• eliminovať svoje komplexy 

• trénovať v pozitívnom sebahodnotení. 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie komunikácii so svojim ja ako komunikácii so svedomím 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a objavuje svoju veľkosť 

• osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka 



Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania 

• je si vedomý svojich osobnostných kvalít 

• je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky 

• prejavuje túžbu po osobnom raste 

 

2. TÉMA: KTO JE ČLOVEK 

Dotácia hodín: 6 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: dôstojnosť človeka, rovnosť muža a ženy 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Objaviť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha. Sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle 

viery a Svätého písma. Opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s kresťanským 

pohľadom. 

Afektívny cieľ: Vnímať a oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka. Oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža 

a ženy z pohľadu kresťanského ideálu. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu. Prispieť k budovaniu 

dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku. 

Obsahový štandard 

Ľudská dôstojnosť (Gn) 

Kresťanský pohľad na zdroj dôstojnosti človeka (človek stvorený na Boží obraz) 

Človek ako muž a žena (úcta k človeku, dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, patriarchát, sexizmus) 

Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha 

• sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma 

• oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka 

• prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku 

• opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s kresťanským pohľadom 

• oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu 



• rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii 

• je schopný asertívnej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na rovnakú dôstojnosť muža a ženy 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• uvedomuje si túžbu po ľudskosti 

• je schopný vnímať rodové stereotypy 

• uvedomuje si kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• je vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach 

 

3. TÉMA: ĽUDSKOSŤ 

 



Dotácia hodín: 9 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: utrpenie, vojna 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Klásť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia. Na základe poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej 

tváre ľudskosti. 

Afektívny cieľ: Vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným. Odmietnuť manipuláciu. 

Obsahový štandard 

Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, manipulácia, vojna – v minulosti a dnes, problém „spravodlivých“ vojen) 

Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako miesto komunikácie, Boh ukrytý v biede sveta (bol som hladný ....) 

Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja 

Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov postoj k ľuďom na okraji) 

Objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie človeka) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• položiť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia a hľadať na ne odpoveď 

• na základe poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti 

• vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania 

• prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným 

• spoznať a odmietnuť manipuláciu 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie vnútornej komunikácii, kladie si otázky o zmysle utrpenia 

• je schopný uvedomiť si spôsob vlastnej komunikácie v konflikte 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kriticky prehodnotiť problém zneužívania, manipulácie, vojny 

kultúrne kompetencie: 



Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú zrelosť 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• je zodpovedný k druhým 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje a uznáva hranice človeka 

• dokáže sa konfrontovať s vlastnou vinou 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je pripravený pre tvorivé riešenie konfliktov 

• je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na nich odpoveď 

• rozvíja postoj empatie 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• akceptuje rôzne kultúry a vierovyznania 

• je schopný vnímať zneužitie náboženstva pre manipuláciu 

 

4.  TÉMA: DÔSTOJNOSŤ A VÝKON 

Dotácia hodín: 5 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: mať, byť 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základne jeho výkonu. Porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi 

zákonmi modernej spoločnosti. 

Afektívny cieľ: Integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti i jednotlivca. Nadchnúť sa pozitívnymi 

vzormi z dejín Cirkvi. 

Psychomotorický cieľ: Vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu, triedu). 

Obsahový štandard 

„Mať“ alebo „byť“ 



Hodnota práce a dôstojnosť človeka 

Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v Cirkvi, sociálne učenie Cirkvi) 

Utrpenie – sviatosť pomazania chorých 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základe iba jeho výkonu 

• porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti 

• integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti i jednotlivca 

• nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi 

• vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu, triedu). 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede 

• učí sa konfrontovať s názormi druhých 

• je schopný empatickej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kriticky prehodnotiť problém výkonu človeka 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka bez ohľadu na jeho výkon 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť potreby trpiaceho človeka 

• objavuje mravný aspekt sociálneho cítenia 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 



• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality 

• rešpektuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka kresťanská viera 

Prierezové témy 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• osvojuje si kritický prístup k informáciám 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vie rozlíšiť postoj mať alebo byť a je otvorený pre životný postoj „byť“ 

• osvojuje si kresťanský postoj na hodnotu človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu 

• je vnímavý na utrpenie človeka 

 

5. TÉMA: KULTÚRA ŽIVOTA 

Dotácia hodín: 7 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou.  

Kľúčové pojmy: kultúra, kultúra života, kultúra smrti 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru. Na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia 

po prirodzenú smrť. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti. Akceptovať a preferovať život ako hodnotu. Zostaviť škálu 

osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt). 

Psychomotorický cieľ: Porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami liberalizmu. Podľa 

zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách demonštrovať ich vonkajšie prejavy. 

Obsahový štandard 

Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti 

Hodnoty kultúry života a kultúry smrti (liberalizmus – relativizmus hodnôt, konzervativizmus – ochrana hodnôt) 

Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské vzory) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru 

• na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť 

• uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti 

• akceptovať a preferovať život ako hodnotu 



• zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt) 

• porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami liberalizmu 

• podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách demonštrovať ich vonkajšie prejavy 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede 

• učí sa konfrontovať s názormi druhých 

• je schopný kultúrnej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kriticky prehodnotiť problém kultúry života a kultúry smrti 

• je schopný kritického posúdenia princípov liberalizmu a konzervativizmu 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na kultúru života 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť potreby človeka 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vytára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov 

• je otvorený pre kresťanské hodnoty 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je pripravený stotožniť sa s hodnotami života 

Mediálna výchova: 



Žiak 

• je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako relativizácie hodnôt 

 

5.Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

1. téma: KTO SOM Brainstorming, rozprávanie, 

práca v skupinách, práca 

s biblickým textom 

Postup podľa metodickej 

príručky katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka“ a prac. listy 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov, Práca s pracovným 

zošitom, modlitba, kreativita 

2. téma: KTO JE ČLOVEK 

 

Rozhovor, riešenie problému, 

výklad, práca s obrazom, 

riešenie modelovej úlohy, 

práca s biblickým textom, 

práca v skupinách 

Postup podľa metodickej 

príručky katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka“a prac. listy 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov, Práca s pracovným 

zošitom, modlitba, kreativita 

3. téma:  ĽUDSKOSŤ 

 

Rozhovor, Brainstorming, 

výklad, práca s obrazom, 

práca s biblickým textom, 

práca v skupinách 

 

Postup podľa metodickej 

príručky katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka“ a prac. listy 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov, Práca s pracovným 

zošitom, modlitba, kreativita 

4. téma: DÔSTOJNOSŤ A VÝKON 

 

Rozhovor, práca s biblickým 

textom,Porovnávanie, 

Postup podľa metodickej 

príručky katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka“ a prac. listy 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov, Práca s pracovným 

zošitom, modlitba, kreativita 



5. téma: KULTÚRA ŽIVOTA 

 

Diskusia, Práca s článkom, 

práca v skupinách, 

Brainstorming, práca 

s biblickým textom 

Postup podľa metodickej 

príručky katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka“ a prac. listy 

Frontálna a individuálna práca 

žiakov, Práca s pracovným 

zošitom, modlitba, kreativita 

 

6.Učebné zdroje 

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

Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre ôsmy ročník základných škôl „Dôstojnosť človeka“ a prac. listy, Spišská Nová Ves: KPKC, 

2011 

TTVP vypracovaný podľa rámcových učebných osnov predmetu náboženstvo/náboženská výchova, ktoré schválila Konferencia biskupov 

Slovenska dňa 30. októbra 2008 na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou o katolíckej 

výchove a vzdelávaní. 

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

1. téma:  KTO SOM 
 

Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka a prac. listy 

Tabuľa 

PC 

Sväté Písmo Internet 

Knižnica FMA 

2. téma:  KTO JE ČLOVEK  Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka a prac. listy 

Tabuľa 

PC 

Sväté Písmo Internet 

Knižnica FMA 

3. téma:  ĽUDSKOSŤ 

 

Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka a prac. listy 

Tabuľa 

PC 

Sväté Písmo Internet 

Knižnica FMA 



 

7. Hodnotenie a klasifikácia predmetu:  
Hodnotenie žiaka v predmete náboženstvo/náboženská výchova 

Vo vyučovacom predmete náboženstvo/náboženská výchova pri priebežnej klasifikácii učiteľ hodnotí očakávané výstupy stanovené vo 

výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, alebo v cieľoch učebných osnov, prípravu na vyučovanie (domáce úlohy) riešenie teoretických 

a praktických úloh. 

Pri súhrnnej klasifikácii  hodnotí: 

a) učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách  

b) osvojené kľúčové kompetencie 

c) stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu 

d) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu 

e) usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese  

f) snahu o rozvoj svojich kompetencií 

 

 

 

 

 

 

 

4. téma: DÔSTOJNOSŤ 

A VÝKON 

  

Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka a prac. listy 

Tabuľa 

PC 

Sväté Písmo Internet 

Knižnica FMA 

5. téma: KULTÚRA 

ŽIVOTA   

 

Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre ôsmy ročník 

základných škôl „Dôstojnosť 

človeka a prac. listy 

Tabuľa 

PC 

Sväté Písmo Internet 

Knižnica FMA 



 

Predmet: Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Počet vyučovacích hodín týždenne: 1  

Počet vyučovacích hodín ročne: 33  

Ročník: ôsmy 

 

Tematické celky: 

 

I. Dôstojnosť človeka 

II. Kto je človek? 

III. Ľudskosť 

IV. Dôstojnosť a výkon 

V. Kultúra života 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

4 

I. DOSTOJNOSŤ 

ČLOVEKA 

 

Sebapoznanie 

Zodpovednosť 

Sebaprijatie, komplexy 

Sebaúcta 

 Sebapoznanie (jedinečnosť, 

objavenie svojej veľkosti) 

 Zodpovednosť za prijaté 

dary  

 Sebaprijatie, komplexy 

 Sebaúcta 

 

 vysvetliť pojmy sebaúcta, 

sebaprijatie a komplexy 

 uvedomiť si zodpovednosť za 

rozvíjanie svojich talentov  

 vyjadriť vlastný názor. 

 rozvíjať návyk vonkajších 

prejavov sebaúcty 

 eliminovať svoje komplexy 

      trénovať v pozitívnom 

sebahodnotení 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 je schopný uvedomiť si 

potrebu sebapoznávania 

 je si vedomý svojich 

osobnostných kvalít 

 je citlivý a vnímavý na svoje 

nedostatky 

 prejavuje túžbu po osobnom 

raste 
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II. KTO JE ČLOVEK? 

 

Kto je človek? 

Úcta k človekovi 

Ľudská dôstojnosť 

Pohľad na človeka 

v dejinách 

Človek ako muž a žena 

Kresťanský pohľad na 

dôstojnosť človeka 

Návšteva cintorína 

 Ľudská dôstojnosť 

 Človek ako muž a žena  (úcta 

k človekovi) 

 Dôstojnosť muža a ženy, 

matriarchát, patriarchát 

 Kresťanské chápanie 

rovnakej dôstojnosti muža 

a ženy pred Bohom 

 

 vysvetliť pôvod ľudských práv 

v židovsko-kresťanskej viere 

v jedného Boha 

 sformulovať pojem dôstojnosť 

človeka vo svetle viery a 

Svätého písma 

 oceniť kresťanský pohľad pri 

hľadaní a akceptovaní 

dôstojnosti človeka 

 prispieť k budovaniu dobrých 

vzťahov prejavením úcty 

každému človekovi 

 opísať vnímanie muža a ženy 

v rôznych kultúrach a rôznych 

historických kontextoch a 

porovnať ho s kresťanským  

pohľadom 

 oceniť uskutočňovanie 

sociálnych rolí muža a ženy 

z pohľadu kresťanského ideálu  

 rozvíjať návyk vonkajších 

prejavov ohľaduplnosti a 

zdvorilosti voči opačnému 

pohlaviu 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 uvedomuje si túžbu po 

ľudskosti  

 je schopný vnímať rodové 

stereotypy   

 uvedomuje si kresťanské 

chápanie rovnakej dôstojnosti 

muža a ženy  

 

Multikultúrna výchova: 

 je vnímavý na postavenie 

mužov a žien v rôznych 

kultúrach 
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III. ĽUDSKOSŤ 

 

Odvrátená tvár ľudskosti 

Vojna v minulosti a dnes 

Zmysel utrpenia 

Boh ukrytý v biede sveta 

Božie kráľovstvo 

Ľudskosť, tolerancia 

Ježišov postoj k ľuďom na 

okraji 

Objavenie ľudskosti 

 

 Odvrátená tvár ľudskosti 

(zneužívanie, manipulácia, 

vojna – v minulosti a dnes, 

problém „spravodlivých“ 

vojen)  

 Otázky o zmysle utrpenia, 

pochybnosť ako miesto 

komunikácie, Boh ukrytý 

v biede sveta (bol som 

hladný ....) 

 Božie kráľovstvo  ako 

kráľovstvo pokoja  

 Ľudskosť (búranie 

predsudkov, tolerancia, 

Ježišov postoj k ľuďom na 

okraji 

 Objavenie ľudskosti 

(vykúpenie – pozdvihnutie 

človeka) 

 položiť si otázky o príčinách 

a zmysle ľudského utrpenia 

a hľadať na ne odpoveď 

 na základe poznania dejinných 

súvislostí hľadať príčiny 

odvrátenej tváre ľudskosti 

 vnímať nebezpečenstvo  

náboženského 

fundamentalizmu, intolerancie 

a odsudzovania 

 prejaviť vonkajší skutok 

empatie voči iným 

 spoznať a odmietnuť 

manipuláciu 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

 je pripravený pre tvorivé 

riešenie konfliktov 

 je schopný klásť si 

existenciálne otázky a hľadať 

na nich odpoveď 

 rozvíja postoj empatie 

 

Multikultúrna výchova: 

 akceptuje rôzne kultúry 

a vierovyznania 

 je schopný vnímať zneužitie 

náboženstva pre manipuláciu 
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IV. DOSTOJNOSŤ 

A VÝKON 

 

Mať alebo byť 

Hodnota práce 

Veľkonočné obdobie 

Cirkev slabých 

Sv. pomazania chorých 

Matka Tereza 

 „Mať“ alebo „byť“  

 Hodnota práce a dôstojnosť 

človeka 

 Cirkev slabých (etika 

chudoby a milosrdenstva 

v Cirkvi, sociálne učenie 

Cirkvi) 

 Utrpenie – sviatosť 

pomazania chorých  

 

 

 vymenovať dôsledky 

posudzovania hodnoty človeka 

na základe iba jeho výkonu 

 porovnať Ježišov zákon lásky so 

sociálnymi zákonmi modernej 

spoločnosti 

 integrovať hodnoty 

milosrdenstva do sústavy 

hodnôt sociálneho cítenia 

spoločnosti i jednotlivca 

 nadchnúť sa pozitívnymi vzormi 

z dejín Cirkvi  

 vytvoriť zákony „svedectva 

lásky“ obohacujúce spoločnosť 

(štát, mesto, školu, triedu) 

Osobnostný a soc. rozvoj: 

 vie rozlíšiť postoj mať alebo 

byť a je otvorený pre životný 

postoj „byť“  

 osvojuje si kresťanský postoj 

na hodnotu človeka, ktorá 

nezávisí od jeho výkonu 

 je vnímavý na utrpenie 

človeka 
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V. KULTÚRA ŽIVOTA 

 

Kultúra – rozvoj človeka 

Kultúra – rozvoj 

spoločnosti 

Hodnoty kultúry života 

a smrti 

Ochrana hodnôt 

Ľudskosť – kresťanský 

ideál  

Kresťanské vzory I. 

Kresťanské vzory II. 

 Kultúra – rozvoj človeka, 

rozvoj ľudskej spoločnosti 

 Hodnoty kultúry života a 

kultúry smrti (liberalizmus – 

relativizmus hodnôt, 

konzervativizmus – ochrana 

hodnôt) 

 Ľudskosť – kresťanský ideál 

(kresťanské vzory)  

 zdôvodniť prínos kresťanských 

hodnôt pre súčasnú kultúru 

 na podklade Svätého písma 

posúdiť hodnotu človeka od 

počatia po prirodzenú smrť 

 uvedomiť si kresťanské hodnoty 

integrované v spoločnosti 

 akceptovať a preferovať život 

ako hodnotu 

 zostaviť škálu osobných hodnôt 

(môj rebríček hodnôt) 

             Osobnostný a sociálny rozvoj 

 je pripravený stotožniť sa 

s hodnotami života 

 

Mediálna výchova: 

 je schopný kritického 

posúdenia liberalizmu ako 

relativizácie 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet:  Evanjelická náboženská výchova 

 1. Záhlavie        

Názov predmetu Evanjelická náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspěšného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2. Charakteristika vyučovacieho predmetu  

Predmet náboženská výchova - evanjelická je povinne voliteľným predmetom na druhom stupni základných škôl.  Náboženská     

výchova má dôležitú úlohu pri formovaní  osobnosti dieťaťa a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiakov – prostredníctvom zvesti  

zákona a evanjelia umožňuje spoznávať žiakom Trojjediného Boha zjaveného v Písme Svätom.  

Prostredníctvom procesu náboženskej socializácie napomáha procesu objavovania možností a nutnosti individuálnych zmien 

 žiakov, ktoré vedú v procese posvätenia k osvojovaniu si pozitívnych morálnych hodnôt a postojov, čím výrazne prispieva k spoločenskej  

inklúzii a kohézii. Základné biblické znalosti a poznávanie pôsobenia Trojjediného Boha v dejinách sa stáva pre  žiaka základným 



 interpretačným kľúčom k uvedeniu do kultúrnych výtvorov minulých generácií (bez pochopenia ktorých nemožno úplne pochopiť ani 

súčasnú  generáciu), ako i kľúčom k pochopeniu a interpretácii každodenných rituálov a tradícií. Ich pochopenie a tvorivé uchopenie 

uspôsobuje žiaka k tvorivému hľadaniu riešení problémov jeho budúcnosti. Tým sa stáva významným nástrojom v tvorbe 

identity žiaka.  Súhrnne teda môžeme povedať, že poslaním tohto predmetu je napomôcť žiakom v 

 hľadaní správnej cesty v živote, hľadaniu jeho zmyslu a aktívnemu  poznaniu Božieho plánu záchrany vo viere v Pána Ježiša Krista. 

Žiaci sa na hodinách evanjelického náboženstva oboznamujú predovšetkým so základnými biblickými pojmami a biblickými príbehmi. 

Pomocou biblických príbehov a konkrétnych vedomostí z Božieho slova si budujú  vlastné poznanie Božej existencie, ktoré im  

umožňuje aktívne participovať na živote Božieho ľudu a pod pôsobením Slova a Ducha stvárňovať svoj život. 

3. Ciele vyučovacieho predmetu  
Cieľom náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 2. stupni základnej školy je: 

Vzbudiť záujem o Slovo Božie – Bibliu, modlitbu, duchovnú pieseň, o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi. 

Napomáhať  prehlbovanie vzťahu s Pánom Bohom a s ľuďmi. 

Pomáhať zorientovať sa v zložitých morálnych, sociálnych, ekonomických a politických situáciách. 

Motivovať pre správnu duchovnú orientáciu v spleti náboženských a ezoterických prúdov v dnešnej globalizovanej spoločnosti. 

Formovať osobnosť študujúcich vo vyučovacom procese predmetu. 

Viesť k osvojeniu nevyhnutných poznatkov dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín, dejín ECAV na Slovensku a formovať historické 

vedomie. 

Zvýrazniť a prehĺbiť vzťah človeka k prírode z pohľadu viery ako k Božiemu stvorenstvu a motivovať k zodpovednosti. 

Podnecovať aktivizáciu, dynamizáciu a integráciu rozumových, emocionálnych a vôľových vlastnosti a zorientovať ich v duchovných 

hodnotách. 

 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Názov kľúčovej kompetencie 1 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli (používame aktívne sloveso v neurčitku): 

prehlbovať vedomosti, robiť a vytvárať si vlastný názor v rôznych otázkach 

Názov kľúčovej kompetencie 2 



Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli (používame aktívne sloveso v neurčitku): 

nájsť zmysel života, viesť k zodpovednosti za seba, okolie 

 

5.  Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

    Názov tematického celku          Stratégie vyučovania 

            (metódy, formy) 

             Didaktická technika 

          Materiálne  prostriedky 

1 TC –  Dejiny predreformácie 1918 Výklad Učebnica pre 8.roč., Biblia 

2 TC –  Dogmatika 3.čánok Kréda Vysvetľovanie Malý katechizmus 

3 TC -  Diakonia Rozhovory Pracovné listy 

4 TC –  Religionistika – kresťanstvo Zdieľanie skúseností Zapisovanie, plagát, koláž 

5 TC –  Religionistika – sekty Hľadanie správnych odpovedí Projekt  

 Učebné zdroje 

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

Odborná lieteratúra  Internet (iné...) 

Viera a život, text pre 8.r. ZŠ, Tranoscius www.ecav.sk 

Biblia, Tranoscius LM 1978  

Cesta za Kristom, Dr. J. Filo st., Konfirmačná príručka  

Viem, komu som uveril, text pre 9. r. ZŠ, Kušnír  

Biblia a jej zvesť, uč. Pre 6.r. ZŠ, T. Semko st.  

Dejiny kresťanstva na Slovensku, Daniel Veselý, 1994  

Přicházejí, Tomáš Novotný, Sekty a kulty  

7. Kritériá hodnotenia 



Hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu v jeho práci a prístupu k vyučovaniu. Hodnotenie musí byť zrozumiteľné a jednoznačné, 

pedagogicky zdôvodniteľné, odborne správne, porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka, doložiteľné – (učiteľ vedie evidenciu o 

každom hodnotení.) 

Učiteľ hodnotí očakávané výstupy stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, prípravu a riešenie úloh; osvojené kľúčové 

kompetencie, samostatnosť a tvorivosť, osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu, usilovnosť a vzťah žiaka k 

činnostiam v edukačnom procese. 

Učiteľ nehodnotí účasť na bohoslužobnom živote, nehodnotí sa postoj k Bohu (viera sa nedá ohodnotiť), ale k edukačnému procesu v predmete.                                       

Stupeň 1-žiak dosahuje konkrétne výstupy stanovené vo výkon.štandarde,je aktívny, vie byť pohotový, na vyučovanie sa pripravuje a plní zadané 

úlohy,                                    Stupeň 2 -je aktívny, výstupy dosahuje s malou pomocou učiteľa, chápe vzťahy a súvislosti, vie zaujať postoj a 

vyjadriť svoj vlastný názor.                                                Stupeň  3-je skôr pasívny v činnostiach, málo využíva svoje osobné predpoklady, ťažko 

zaujíma postoj, vedomosti a zručnosti sú obmedzemé, má malú snahu o zlepšenie. Stupeň 4 – žiak je pasívny a nespolupracuje, pri riešení úloh 

neni kreatívny, výstupy dosahuje lenpri pomoci učiteľa, vedomosti sú obmedzené, nesnaží sa to zlepšiť.         Stupeň 5 – celkom výnimočne pre 

žiaka, ktorý ignoruje výučbu, odmieta spoluprácu, jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, nedosahuje vyústupi ani pri snahe učiteľa.  

Presné kritériá hodnotenia: Známkou hodnotíme: prácu v pracovnom zošite – priebežne;vytvorenie projektu – raz za polrok; krátke overenie 

vedomostí formou testu – raz za štvrťrok;aktivitu na hodine.Stupnica pri testoch:100-90%-výborný; 89,9-75%-chválitebný; 74,9-50%-

dobrý;49,9-35%dostatočný;34,9% a menej- nedostatočný.               Hodnotenie projektu: obsah- 2body; forma – 2body; prezentácia-4body; 

obhajoba-2body. 10-9b-výborná;8-7b-chválitebný;6-5b-dobrý;4-3b-dostatočný;2-0b-nedostatočný. Najväčšiu váhu pri kasifikácii má hodnotenie 

projektu a testu. 

                 

     



Oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: evanjelická náboženská výchova 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 1 hodina týždenne 

Tematický celok Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak 

vie 

Počet 

hodín 

Prierezové témy 

DEJINY 

PREDREFOR-

MÁCIA 

Poznať osobnosti z dejín 

reformácie a 

predreformácie, ich vplyv 

na život ľudí  a na 

spoločnosť. Vedieť 

hlavné línie reformácie. 

Rozumieť pojmom – 

občianske, kominukačné, 

osobnostné kompetencie. 

Žiak sa zoznámi so 

základnými životopisnými 

údajmi historických 

osobností, - žiak sa 

dozvedá o nutnosti života 

v pravde, v zachovaní 

čistého svedomia, 

prínosoch týchto ľudí pre 

duchovný a spoločenský 

život, spoznáva situáciu 

maďarizácie 

Pozná základné životopisné 

dáta historických osobností: 

Ján hus, M. Luther, Thurzo, 

Láni, Tranovský, Jozef II., 

Štúrovci..- žiak vie vysvetliť 

pojem pravda v biblickom 

význame (Ján 14) , vie o 

hnutiach reformácie,  

protireformácii, maďarizácii a 

cirkevných predstaviteľoch tej 

doby. 

10 Ochrana človeka 

Multikultúrna 

Regionálna 

Dopravná 

Mediálna 

DOGMATIKA - 

TRETÍ ČLÁNOK 

KRÉDA 

Žiak vie charakterizovať 

osobu Ducha Svätého 

ako Posvätiteľa, Radcu, 

Darcu, Utešiteľa, 

Pomocníka. Chápe, že 

živá viera prináša ovocie 

DS. Naučiť sa znenie 

VVK a vysvetlenie 

pojmov. Komunikačné a 

občianske kompetencie. 

Zopakuje si znenie  VVK 

- vysvetlenie VVK podľa 

MK 

Dr. M. Lutera 

- žiak opakuje učenie 

o Trojici s dôrazom na 

osobu Ducha Svätého, 

oboznamuje sa s pojmom 

cirkev a s textami ktoré o 

nej hovoria 

Vie naspamäť VVK - vie 

vymenovať osoby Trojice 

a vysvetliť ich úlohy a  vzťahy 

- žiak vie charakterizovať 

osobu Ducha Svätého ako 

Posvätiteľa, Radcu, Darcu, 

Utešiteľa, Pomocník, - vie o 

vzniku cirkvi, pozná texty, 

ktoré o nej hovoria 

- pozná  ovocie DS 

5 Mediálna 

DIAKONIA Žiak vie vymenovať 

niektoré zariadenia 

Evanjelickej diakonie na 

Slovensku a vysvetliť ich 

význam . Sociálne 

Na základe Sk. pochopí 

význam slova Diakonia - 

žiak sa oboznámi so 

základnými životopisnými 

údajmi sestier Royových - 

Bude vedieť vysvetliť pojmy: 

diakonia, služba a skutok 

lásky 

- žiak pozná základné údaje 

o sestrách Royových 

4 Ochrana človeka, zdravia 

– služba svetu 



kompetencie žiak sa učí o pôsobení a 

zariadeniach diakonie na 

Slovensku 

 

RELIGIONISTIK

A – 

KRESŤANSTVO 

Poznávanie rozličností v 

učeniach a praxi rôznych 

denominácií. Občiansko 

kompetencie. 

- žiak sa zoznámi so 

základmi učenia a praxe 

ECAV 

- žiak sa učí o štruktúre 

ECAV na Slovensku 

- žiak sa učí o základných 

princípoch evanjelického 

učenia 

- žiak vie vymenovať 

základné učenie ECAV, vie 

opísať učenie a prax rôznych 

cirkevných denominácií a 

spoločenstiev, pozná ich 

učenie, sviatosti, rozdiely aj to 

čo nás spája 

 

7 Multikultúrna 

RELIGIONISTIK

A – SEKTY 

Poznáva nebezpečenstvo 

siekt. Občianske 

kompetencie 

- žiak sa oboznámi so 

základnými znakmi siekt, 

mechanizmom ich 

pôsobenia; dozvedá sa, 

prečo sú nebezpečné, ako 

ich rozoznať a ako sa brániť 

ich vplyvu 

- žiak pozná základné 

charakteristiky siekt, pozná 

mechanizmus ich pôsobenia, 

vie, prečo sú nebezpečné 

a ako sa brániť ich vplyvu 

7 Ochrana človeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Etická výchova 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby l hod. týždenne, ročne spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský  

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu  

 
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k 

človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s 

poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných 

noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli 

k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre 

etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a 

učenia. 



3.Ciele  vyučovacieho predmetu 
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  

má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,  

má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,  

jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a 

spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,  

má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,  

charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,  

koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez 

nadšenia s pocitom sebaľútosti,  

prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými 

hodnotami, je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.  

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme 

KEMSAK: 

 K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy  

E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city  

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity  

S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy 

 A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť  

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.  

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú 

zakomponované v desiatich základných témach a šiestich aplikačných témach:  

1. otvorená komunikácia  

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba  

3. pozitívne hodnotenie iných  

4. tvorivosť a iniciatíva  

5. vyjadrovanie citov  

6. empatia  

7. asertivita  

8. reálne a zobrazené vzory  

9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo  



10. komplexná prosociálnosť  

11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania  

12. etika a ekonomické hodnoty  

13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta  

14. rodina, v ktorej žijem  

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu  

16. ochrana prírody a životného prostredia.  

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je  

 poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu a iniciatívu  

 umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj 

druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch  

 vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie  

 umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne správanie  

 umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju 

identitu, rozvíjať sebaoceňovanie  

 spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg  

 umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si 

riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so 

sexualitou  

 rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie  

 vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami a normami  

 umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou a dobrým menom  

 vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia  

 učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči 

nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život  

 rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne 

vplyvy, vychovať kritického diváka.  

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 



1. Komunikačné kompetencie: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli : 

 počúvať s porozumením a primerane reagovať, 

 uplatňovať ústretovú  komunikáciu na vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, s učiteľmi a rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými 

prichádza do kontaktu, 

 primerane reagovať na prejavy verbálnej a neverbálnej komunikácie.  

2. Kompetencia učiť sa učiť sa: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

 osvojiť si základy rôznych techník učenia.  

3. Kompetencia riešiť problémy: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli : 

 vnímať a sledovať problémové situácie vo svojom najbližšom okolí, 

 pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným empatickým a asertívnym spôsobom.  

4. Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli : 

 osvojiť si základy  pozitívneho sebaobrazu a sebadôvery, 

 osvojiť si prosociálne hodnoty a postoje, 

 uvedomiť si vlastné potreby, ale i potreby iných ľudí, 

 odhadnúť silné a slabé stránky svojej osobnosti, 

 uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia, 

 primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomiť si vlastné práva a povinnosti, 



 osvojiť si základné princípy spolupráce v skupine, 

 prijímať nové nápady alebo aj sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej práci, 

 uvedomiť si význam pozitívnej klímy v triede a svojím konaním prispievať k dobrým medziľudským vzťahom. 

5. Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  

 spoznávať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

osvojiť si základy na tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Zdroje etického poznania ľudstva.  
Etika; mravné hodnoty a normy; svedomie - 

pozitívne vzory (príklad zrelých osobností),  

literatúra, náboženstvo, umenie a ľudová 

slovesnosť.  

Zážitkové vyučovanie-

interaktívne metódy /hry, 

cvičenia, modelové 

situácie,diskusie,hranie 

miniscénok. 

Aktivity: Potrebujeme etiku? 

Vznik morálky, morálna 

voľba ,moralizovanie. 

Svedomie a mienky iných.  

Fragmenty postmodernej 

kultúry. Oči. Rodinná legenda 

rodinný album. Starí rodičia. 

Môj súrodenec. Moja rodina. 

Cieľovosť alebo 

inštrumentálnosť náboženstva 

Jozef a jeho bratia. Paleta 

biblických príbehov.  

Výber aktivít a cvičení 

z publikácií 

Križová,O:Aktivity na hodiny 

etickej výchovy.  

Miedzgová, J.: Základy etiky. 

Diskusia,rozhovor, 

dialógy,demonštrácia rolovej 

hry,čítanie a vyrozprávanie 

príbehov. 

Organizácia hodiny – sedenie 

v kruhu. 

 

Práca žiakov vo dvojiciach. 

 

Práca žiakov v skupinách. 



Život, telesné a duševné zdravie ako etická 

hodnota.  
Ochrana života a starostlivosť o zdravie ako 

etický problém. Základy duševnej hygieny.  

Niektoré problémy lekárskej etiky (eutanázia, 

génová manipulácia).  

Dramatizácia textov, 

motivačný rozhovor, práca 

s knihou a textom, 

demonštračná metóda, 

demonštrácia rolovej hry. 

Aktivity:Životná cesta-

príbehy Lívie, Tomáša. 

Nástrahy života. Čo je 

eutanázia, génová 

manipulácia? Cesta vlastným 

telom. Tajné myšlienky jednej 

časti tela. Domáca lekárnička. 

Rada imaginárneho lekára.    

Výber aktivít a cvičení 

z publikácií Zelina M.: Ako 

zmeniť sám seba. Kašparová 

Z., Houška T., Uhereková M.: 

Ako poznám sám seba.  

Alexová,S.-Vopel,W.K.: 

Nechaj ma, chcem sa učiť 

sám/2/. 

 

Organizácia hodiny – sedenie 

v kruhu. 

 

Práca žiakov vo dvojiciach. 

 

Práca žiakov v skupinách. 

Ekonomické hodnoty a etika.  
Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a ako 

cieľ.  

Primárna orientácia na peniaze a materiálne 

dobrá ako jeden z deštrukčných prvkov 

ľudského života (materializmus, 

konzumizmus).  

Reklama - jej ciele a metódy.  

Dešifrovanie manipulácií konzumizmu a 

orientácia na rozvoj celého človeka. 

"Ekonomické cnosti": sporivosť, podnikavosť, 

umenie hospodáriť  

Svojpomoc, solidarita, pomoc sociálne 

slabším. Poctivosť, ochrana spotrebiteľa.  

  

Inscenácie,pantomíma, 

dramatizácia, návšteva 

výstavy fotografií, vlastná 

tvorba na danú tému, diskusia 

s odborníkom. 

Aktivity: Ekonomické 

hodnoty. Peniaze ako 

prostriedok alebo cieľ? 

Rozprávka o troch grošoch. 

Vandrujúca koruna. Príhody 

s peniazmi. Moje peniaze. 

Skupina – ohnisko. Môj 

podiel. Vreckové. 

Práca s literárnymi textami, 

ukážkami, zbierky citátov 

slávnych ľudí, zbierky básní, 

piesní. 

Výber aktivít a 

cvičení z publikácií: 

Alexová,S.-Vopel,W.K.: 

Nechaj ma, chcem sa učiť 

sám/2/. 

 

Organizácia hodiny – sedenie 

v kruhu. 

 

Práca žiakov vo dvojiciach. 

 

Práca žiakov v skupinách 



Dobré meno a pravda ako etické hodnoty.  
Poznanie a pravda ako etické hodnoty.  

Pravda a lož.  

Tajomstvo.  

Je vždy nesprávne nepovedať pravdu?  

Česť, dobré meno, ublíženie na cti.  

Minidialógy, zážitkové 

vyučovanie-interaktívne 

metódy /hry, cvičenia, 

modelové 

situácie,diskusie,hranie 

miniscénok. 

Aktivity: Úmyselne klamať. 

Zbásnené klamstvá. Klamstvá 

v rodine. Klamstvo a čestnosť 

v každodennom živote. 

Hovoriť pravdu. Žalovať. 

Klebetiť. Švindľovať 1,2. 

Kradnúť. Dialóg so 

„zlodejom“. Veci, ktoré 

nemožno ukradnúť. 
. 

Výber aktivít a cvičení 

z publikácií Alexová,S.-

Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám/4/. 

 

Úlohy na rozvíjanie 

kreativity, práca s obrázkami, 

fotografiami a predmetmi, 

dokončenie príbehu podľa 

vlastnej fantázie, 

napodobňovanie životných 

situácií súvisiacimi s etickými 

hodnotami poznania a pravdy, 

štúdium literatúry v školskej  

a mestskej knižnici. 

Organizácia hodiny – sedenie 

v kruhu. 

 

Práca žiakov vo dvojiciach. 

 

Práca žiakov v skupinách. 

 

6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Zdroje etického poznania 

ľudstva.  
 

Križová,O:Aktivity na hodiny 

etickej výchovy.  

Miedzgová, J.: Základy etiky. 

materiál k predmetu etická výchova. 

Magnetofón, 

prehrávač,DVD,CD,

video,počítač, 

tabuľa 

Umelecká literatúra 

/bájky, rozprávky, 

povesti, výstrižky 

z novín, denník 

Knižnica,internet, 

encyklopédia 



Križová,O.: Prosociálna výchova 

ako východisko pre spolužitie. 

Alexová,S.-Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám.1.-4. 

 

pozorovaní, 

ilustrácie, 

knihy, časopisy, 

využitie programu 

Cesta, filmy, miestne 

a školské noviny 

a časopisy. 

Život, telesné a duševné 

zdravie ako etická hodnota.  
 

Zelina M.: Ako zmeniť sám seba. 

Kašparová Z., Houška T., 

Uhereková M.: Ako poznám sám 

seba.  

Alexová,S.-Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám/2/. 

 

Magnetofón, 

prehrávač,DVD,CD,

video,počítač, 

tabuľa 

Umelecká literatúra 

/bájky, rozprávky, 

povesti, výstrižky 

z novín, denník 

pozorovaní, 

ilustrácie, 

knihy, časopisy, 

využitie programu 

Cesta, filmy, miestne 

a školské noviny 

a časopisy. 

Knižnica,internet, 

encyklopédia 

Ekonomické hodnoty 

a etika.  
 

Lencz,L.: Pedagogika etickej 

výchovy. Výchova k prosociálnosti. 

Lenc,L.:Metódy etickej výchovy. 

Lencz,L.-Križová,O.: Metodický 

materiál k predmetu etická výchova. 

Križová,O.: Prosociálna výchova 

ako východisko pre spolužitie. 

Alexová,S.-Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám /2/. 

 

Magnetofón, 

prehrávač,DVD,CD,

video,počítač, 

tabuľa 

Umelecká literatúra 

/bájky, rozprávky, 

povesti, výstrižky 

z novín, denník 

pozorovaní, 

ilustrácie, 

knihy, časopisy, 

využitie programu 

Cesta, filmy, miestne 

a školské noviny.  

Knižnica,internet, 

encyklopédia 

Dobré meno a pravda ako 

etické hodnoty.  
 

Lencz,L.: Pedagogika etickej 

výchovy. Výchova k prosociálnosti. 

Lenc,L.:Metódy etickej výchovy. 

Lencz,L.-Križová,O.: Metodický 

Magnetofón, 

prehrávač,DVD,CD,

video,počítač, 

tabuľa 

Umelecká literatúra 

/bájky, rozprávky, 

povesti, výstrižky 

z novín, denník 

Knižnica,internet, 

encyklopédia 



 

 

7.  Hodnotenie 
Žiaci budú hodnotení podľa klasifikačného poriadku a kritérií spolu s vnútornými  metodickými smernicami k hodnoteniu výsledkov žiakov, 

schváleného riaditeľkou školy na pedagogickej rade, dňa 30. 8. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

materiál k predmetu etická výchova. 

Križová,O.: Prosociálna výchova 

ako východisko pre spolužitie. 

Alexová,S.-Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám/4/. 

 

pozorovaní, 

ilustrácie, 

knihy, časopisy, 

využitie programu 

Cesta, filmy, miestne 

a školské noviny 

a časopisy. 



Oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Etická výchova 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín:  1 hod./týždeň, 33 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Zdroje 

etického 

poznania 

ľudstva.  

 

Osvojovanie si 

základných postojov 

súvisiacich s voľbou 

životných cieľov, 

svetonázorom, 

náboženstvom, etickými 

hodnotami a normami.  

 

1. Vie vysvetliť, čo je to 

mravná hodnota a 

mravná norma.  

2. Pozná základné zdroje 

etického poznania 

ľudstva.  

 

- chápe význam svedomia vo 

svojom živote  

 

- prejavuje rozhodnutie pre dobro 

ako postoj 

8 Ľudské práva, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

environmentálna 

výchova 

Život, 

telesné a 

duševné 

zdravie ako 

etická 

hodnota.  
 

Osvojovanie si 

pozitívnych postojov vo 

vzťahu k svojmu zdraviu 

a ochrane života človeka.  

 

1. Vie vysvetliť termín 

zdravie a starostlivosť 

o zdravie.  

2. Vie zdôvodniť 

tvrdenie, že zdravie je 

etická hodnota.  

- chápe, čo v sebe zahŕňajú 

ochrana života a starostlivosť o 

zdravie  

- chráni zdravie svoje i zdravie 

iných (oblečenie, jedlo, 

odpočinok, pohyb, stop drogám...)  

 

9 Ľudské práva, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

ochrana života 

a zdravia, 

environmentálna 

výchova 

Ekonomické 

hodnoty 

a etika.  

 

 

 

 

 

 

Osvojovanie si 

základných pojmov 

súvisiacich s 

ekonomickými 

hodnotami vo vzťahu k 

etike, osvojovanie si 

základných 

ekonomických cností.  

 

1. Vie rozoznať a 

vysvetliť 

inštrumentálnosť a 

cieľovosť hodnoty 

peňazí.  

2. Rozumie pojmom 

materializmus 

a konzumizmus. 

3. Vie vymenovať 

„ekonomické cnosti“. 

- chápe základné etické problémy 

súvisiace s ekonomickými 

hodnotami  

 

- pozná ciele a úlohy reklamy 

 

- v materiálnej oblasti je 

rozvážny,  

nemá veľké nároky 

 

   8 Ochrana života 

a zdravia, tvorba 

projektu 

a prezentačné 

zručnosti, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

environmentálna 

výchova  

 



 - nepodlieha manipulácii reklamy 

a nedožaduje sa nadbytku ako 

nevyhnutnosti  

 

- prejavuje solidaritu a pomoc  

 

 

Dobré meno 

a pravda ako 

etické 

hodnoty.  

 

 

 

 

Osvojovanie si 

základných  

etických hodnôt, 

súvisiacich s dobrým 

menom, cťou a pravdou.  

1.Pozná zásady 

narábania s pravdou.  

2. Vie vysvetliť pojmy 

dobré meno, česť, 

ublíženie na cti.  

- chápe etické problémy súvisiace 

s pravdou a dobrým menom  

 

- uvedomuje si hodnotu pravdy, 

cti a dobrého mena 

  

- v komunikácii svoje názory a 

tvrdenia podkladá argumentmi a 

prijíma argumentáciu iných 

  

- nevstupuje bezhlavo do kritiky 

iných, neohovára a neosočuje  

 8 Ochrana života 

a zdravia, tvorba 

projektu 

a prezentačné 

zručnosti, 

osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Športová príprava futbal  

1.Záhlavie 

Názov predmetu Športová príprava futbal  

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín, štátny vzdelávací program 3 hodiny týždenne, školský 

vzdelávací program 2 hodiny 

 Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Športová príprave je dlhodobý pedagogický proces zameraný na zvyšovanie výkonnosti, zdokonaľovanie a formovanie osobnosti futbalistu.  

Realizuje sa v interakcii trénera a hráča podľa vytýčených cieľov a úloh v konkrétnom tréningovom programe. Špecifickou úlohou športovej 

prípravy je rozvoj takých telesných a duševných vlastností a schopností, osvojovanie a zdokonaľovanie špeciálnych vedomostí a herných 

návykov, ktoré tvoria základ vysokej športovej výkonnosti. Obsahom je systematický nácvik a zdokonaľovanie herných činností, osvojovanie 

špeciálnych vedomostí, rozvoj pohybových a tvorivých schopností hráča, výchova morálnych a vôľových vlastností, ktoré zodpovedajú potrebám 

hry. Ak má byť športová príprava vo futbale účinná a má viesť k dosiahnutiu vysokej športovej výkonnosti v seniorskom veku, musí byť 

dlhodobá, cieľavedomá a systematická, Východiskom delenia športovej prípravy ne jednotlivé etapy sú zákonitosti ontogenetického vývinu hráča 

v biologickom, psychickom a sociálnom zmysle. Praktické skúsenosti a výsledky vedeckých výskumov dokazujú, že je osožné deliť dlhodobý 



proces športovej prípravy i vo futbale na etapy tvoriace na seba nadväzujúci reťazec časových úsekov, v ktorých sa ciele, úlohy i obsah prípravy 

adekvátne prispôsobujú. 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ: Cieľom športovej prípravy vo futbale je rozvoj takých telesných a duševných vlastností a schopností, osvojovanie 

a zdokonaľovanie špeciálnych vedomostí a herných návykov, ktoré tvoria základ vysokej športovej výkonnosti. Jej účinnosť sa prejavuje 

v rozvoji morfologických, funkčných, pohybových a psychických predpokladov každého jednotlivca. Je to proces v ktorom sa rozvíjajú 

individuálne schopnosti každého mladého hráča. Športový výkon treba chápať ako prejav celkovej funkčnej kapacity hráča. Všeobecná 

spoločenská úloha športovej prípravy je daná tým, že proces náročnej tréningovej činnosti riadenej trénerom formuje kolektív hráčov. Jednotlivci 

v ňom získavajú cenné pohybové zručnosti, charakterové a morálne vlastnosti, ktoré môžu uplatniť nielen pri realizácii športového výkonu, ale 

i v pracovnom procese a spoločenskom živote.  

Špecifické ciele: 

 vzdelávacie:  

- prejavoval záujem o športovú prípravu, mal vypestovaný pozitívny vzťah k pravidelne vykonávanej telovýchovnej a športovej činnosti,     

  považoval ju za súčasť svojho spôsobu života, prežíval radosť zo spontánnej i riadenej telovýchovnej činnosti, 

- mal vytvorenú základnú predstavu o význame športovej prípravy ako predpokladu pre jeho zdravý vývin, 

- mal somatickým, motorickým a psychickým predpokladom zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností, 

- mal osvojené pohybové zručnosti,  

- orientácia na individuálny herný výkon 

- aktívne ovládal terminológiu a pravidlá osvojovaných pohybových činností,  

- poznal účinok (význam) vykonávaných pohybových činností na svoj organizmus a dokázal z nich vytvoriť pohybové režimy pre vlastnú  

- potrebu, 

- technická stránka, základ individuálnej taktiky pri využívaní herných činností jednotlivca 

- základné pravidlá hry 

- technická a taktická stránka herných činností a ich využitie v prospech kolektívu 

 výchovno – vzdelávacie: 

- prekonávať krízové stavy, nechuť pri neúspechu a poklese výkonnosti, 

- prežívať úspechy kolektívu, využívať ich ako hlavný motív ďalšej činnosti, 

- plniť spoločné ciele družstva, správať sa podľa dohodnutých noriem, súpera považovať za spoločného priateľa, 

- rozvoj výkonnostných a motivačných zdrojov, 

- vedel uplatňovať zásady fair–play – dodržiavať pravidlá,  

- bo schopný hodnotiť svoj somatický vývin, 

- vedel zásady správnej životosprávy a mal poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu a drog n zdravie i pohybový výkon,  



- mal osvojené základné hygienické zásady a návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po skončení telovýchovnej činnosti,  

- vedel poskytnúť prvú pomoc pri ľahších úrazoch, 

- bol schopný uplatniť v telovýchovnej činnosti poznatky z iných predmetov a opačne, 

- prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a  

  zmieriť sa s prehrou, 

- prejavoval uvedomelý aktívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode,  

- samostatne trénovať, kontrolovať plnenie cieľov výkonnostného rastu, nevyhýbať sa testovaniu výkonnosti 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Kompetencie učiť sa:  

– využívať znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, v záujme vlastného rozvoja, 

– samostatne sa rozvíjať, výsledky porovnať z výsledkami spolužiakov,  

– ovládať terminológie, znakmi, termínmi – dávať ich do súvislosti, reagovať na signály, gestá, 

– vedieť zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

– vedieť zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon ako i prevenciu pred zranením,  

– analýza hry družstva a vlastnej hry, herného výkonu, sledovanie zápasov vrcholových hráčov 

Kognitívne kompetencie  

– rozvoj špeciálnych pohybových schopností a herné kondície v podmienkach herného tréningu 

– zdokonaľovanie útočných a obranný herných činností v špecifických podmienkach hry 

– formovanie pozitívnych osobnostných vlastností žiaka 

– skvalitňovanie univerzálnych prejavov, rozvíjanie taktických vedomostí žiaka 

– žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

– žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov, 

– žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti,  

– žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru, 



– žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 

– žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti i telesného rozvoja podľa daných noriem, 

– žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

– žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,  

– žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie, 

– žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus,  

– žiak vie využiť pravidlá hry v prospech hry družstva, 

 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Herná príprava Motivačná – motivačné pozorovanie, 

demonštrácia pohybu, 

V celku 

Metóda po častiach 

Komplexná metóda 

Od celku k častiam a k celku 

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy praktické – nácvikové, 

fixačné (opakovanie, 

zdokonaľovanie) – spätnoväzobné, 

Metódy z logického aspektu – 

analýza, syntéza pohybovej činnosti, 

    

 

 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Rozvoj takých vlastností a vedomostí 

žiaka, ktoré mu pomáhajú porozumieť 

obsahu, deju a pravidlám hry, 

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna,  

 



 

Kondičná príprava 

 

 

 

 

Motivačná – motivačné pozorovanie, 

demonštrácia pohybu, 

Intervalová 

Súvislá 

Opakovacia 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Hromadná  

Skupinová 

Individuálna 

Prúdová 

Paralelná  

Kyvadlová  

Teoretická príprava  Uplatňovanie príťažlivých, 

zábavných, radostných a primerane 

náročných metód, podporovanie 

ducha, kooperácie medzi žiakmi, 

Motivačná 

Informačno-receptívna – metóda 

hovoreného slova, 

Metóda písaného slova a grafického 

znázornenia – práca s nákresom 

pohybového úkonu, 

Metódy názorno-demonštračné, 

praktické, 

Produktívne metódy – hra –

spolupráca, 

Metódy z logického aspektu, 

Metódy organizačného aspektu, 

Výklad  

Vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru 

bez pracovného napätia, umožniť 

žiakom citovo prežívať radosť z 

pohybu,  

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychologická  Slovná 

Názorná  

Praktická 

Metóda modelovaného tréningu 

Metóda súťaženia 

Metóda vytvárania špeciálnych 

prekážok 

Metóda vysvetľovania a 

presvedčovania 

 

 

 

Najúčinnejším prostriedkom 

psychologickej prípravy je a zostane 

správna životospráva, systematický 

a náročný tréningový proces, 

Hromadná forma 

Skupinová forma 

Individuálna forma 

Testovanie  Motivačná,                        

Informačno-receptívna –metóda, 

hovoreného slova,                    

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy z logického aspektu, 

Diagnostické metódy,              

Metódy organizačného aspektu, 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru, 

Individuálna práca,             

Hromadná forma,                 

Skupinová,  



 



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

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Herná príprava  Futbal – Herná príprava, teória 

a prax, L. Kačáni, vydal SFZ 2005, 

ISBN 80-969091-3-4 

Tréning vo futbale, Kačáni - Horský 

1988, Šport Slovenské telovýchovné 

vydavateľstvo Bratislava 

Video, DVD, PC 

tabuľa 

Pomocné brány, 

rozlišovacie vesty, 

lopty, prekážky, 

kužele, stopky 

Internet ,metodické 

materiály, odborná 

literatúra 

Kondičná príprava Futbal – Hra, kondícia, trénig, 

Holienka, Bratislava 1997, ISBN 

80-88901-0703 

Video, DVD 

tabuľa 

Pomocné bránky, 

kužele, lopty, 

medicimbaly, stopky, 

prekážky 

Internet, metodické 

materiály  

Teoretická príprava  Futbal – Herná príprava, teória 

a prax, L. Kačáni, vydal SFZ 2005, 

ISBN 80-969091-3-4 

Tréning vo futbale, Kačáni - Horský 

1988, Šport Slovenské telovýchovné 

vydavateľstvo Bratislava 

Video, DVD, PC, 

tabuľa 

Lopty, bránky, 

rozlišovacie vesty, 

kužele,  

Internet, knižnica 

Psychologická príprava Tréning vo futbale, Kačáni - Horský 

1988, Šport Slovenské telovýchovné 

vydavateľstvo Bratislava 

Video, DVD, PC,   Lopty, pomocné 

bránky, kužele,  

Internet, knižnica 



Testovanie Kolektív: Didaktika školskej telesnej  

výchovy, vydalo FTVŠ UK 2001, 

ISBN 80-968252-5-9 

Video, DVD  osobná váha, meter, 

stopky, pásmo na 

meranie, náčinie: 

plné lopty,  

Internet  

 

7. Hodnotenie a klasifikácia:  

 Predpokladom spravodlivého hodnotenia žiakov je ich čo najlepšie poznanie. Hodnotenie žiakov je integrujúcou súčasťou výchovno-

vzdelávacej práce v športovej príprave. Je jedným z prostriedkov získavania pre ich vlastné telesné, pohybové, psychické intelektuálne 

zdokonaľovanie, pre utváranie trvalého vzťahu k telesnej výchove a športu a starostlivosti o svoje zdravie. 

 V telesnej výchove sa hodnotí nielen zlepšenie jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak 

získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania ale aj mimo neho, či pociťoval z nej 

radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. 

Základné ukazovatele hodnotenia žiaka sú: 

- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho 

správania a adaptácie, 

- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 

- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu 

učebných programov zostavených učiteľom a realizovaný v škole 

Po ukončení každého tematického celku nasleduje hodnotenie na základe priebežného sledovania prejavov žiaka na vyučovaní – aktivita, 

snaha, samostatnosť, tvorivosť ale aj aktivita a angažovanosť v školskej a mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. 

Kritériá hodnotenia sú pre žiakov známe pred hodnotením. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci a pridržiava sa hodnotiacich štandardov. 

Žiak má nárok na opravu. Na hodnotenie telesného rozvoja telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa použijú batérie 

a motorických testov.  

 

 

 

 



Oblasť: Pohyb a zdravie  

Predmet: Športová príprava futbal 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku:5 hodín týždenne, spolu165 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet hodín Prierezové témy 

Herná 

príprava 

Rozvoj takých vlastností, 

schopností a vedomostí hráča, 

ktoré mu pomáhajú 

porozumieť obsahu deju 

a pravidlám hry 

Zabezpečenie vysokej úrovne 

rozvoja špeciálnych 

schopností, ktoré tvoria 

základňu zvyšovania herného 

výkonu 

Dosiahnutie vysokej úrovne 

senzomotorických zručností 

a ich optimálne využívanie 

v zložitých podmienkach hry 

Zdokonaľovanie tvorivého 

variabilného riešenia, rýchle sa 

meniacich herných situácií 

Osvojovanie si rôznych foriem 

interakcie a komunikácie 

hráčov medzi sebou a trénerom 

Rozvíjanie psychickej stability 

hráčov, ich zdravého 

sebavedomia 

Osvojovanie si technickej 

a taktickej stránky herných 

činností jednotlivca 

Nácvik a zdokonaľovanie 

herných kombinácií 

a systémov hry 

Rozvoj špeciálnych 

vedomostí hráča 

Rozvoj intelektuálnych 

a tvorivých schopností 

hráča 

Adekvátne bioenergetické 

zabezpečenie herných 

činností 

Zvyšovanie odolnosti hráča 

proti deformačným 

faktorom 

Akceleráciu regeneračných 

procesov po zaťažení 

organizmu 

 

Dosiahnuť stupeň osvojenia 

a zdokonalenia individuálnej 

práce s loptou 

Zvýšiť úroveň kreativity pre 

spoluprácu v kombináciách so 

spoluhráčmi 

Reťazce herných kombinácií na 

základe spolupráce zoskupenia 

hráčov 

Rôzne zložité reťazce herných 

činností jednotlivca 

v dynamickom pohybe 

Kombinácie pri riešení 

štandardných herných situácií 

v rámci útoku 

Uplatňovanie adekvátnych 

variantov hry v útočných 

systémoch 

51 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

Ochrana života 

a zdravia, 

 

Kondičná 

príprava  

 

Dosiahnuť a udržať kondičnú 

pripravenosť na takej úrovni, 

aby mohol hráč podávať v hre 

Rozvoj pohybových 

schopností 

zodpovedajúcich 

Zvládnuť všetky druhy 

rýchlosti, hlavne štartovú 

rýchlosť, lokomočnú, rýchlosť 

80 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

ochrana života 



 

 

 

 

 

 

čo najlepší výkon 

Zvyšovanie funkčných 

a psychických možností hráča 

všestranný telesný rozvoj 

a vytvorenie takého 

motorického potenciálu 

športovca, ktorý mu umožní 

pri uplatnení racionálnej 

techniky a taktiky dosiahnuť 

vysokú úroveň športového 

majstrovstva 

požiadavkám charakteru 

pohybovej činnosti hráča 

v zápase 

Nárast všestranného 

rozvoja pohybových 

schopností hráča, 

zvyšovanie funkčných 

predpokladov na rýchlejší 

a kvalitnejší rast vysokého 

individuálneho 

špecializovaného výkonu 

vykonávania herných činností 

jednotlivca, herných 

kombinácií a herných systémov 

Dosiahnuť vysoký stupeň 

vytrvalosti a následne 

krátkodobej a strednodobej 

Zvládnutie hlavne dynamickej 

sily dolných končatín 

Zvládnutie zložitej pohybovej 

činnosti v priestore a čase 

z rôznou úrovňou sily 

 

a zdravia,  

 

Teoretická 

príprava 

 

Poznať význam, účel 

a zacielenie jednotlivých 

cvičení  

Poznatky o herných 

činnostiach, herných 

systémoch, pravidlách, 

funkciách potrebných na 

organizáciu zápasov  

Osvojenie si pohybových 

štruktúr, vytváranie 

základov herných činností 

jednotlivca 

Osvojovanie jednotlivých 

herných úloh 

Formovanie sociálnych 

vzťahov a kladných 

vlastností osobnosti 

Individuálna a kolektívna 

taktika v útočných 

a obranných systémoch hry  

Taktické úlohy hráčov 

v čiastkových úsekoch hry – 

zakladanie, vedenie, 

zakončovanie útoku, prechody, 

vlastné bránenie vo variantoch 

obranných a útočných 

systémov 

Úlohy hráčov podľa stavu 

zápasu, zrýchľovanie hry, 

časová tieseň, držanie lopty 

signály na zmenu spôsobu hry 

Analýza hry družstva 

a vlastného výkonu 

20 Mediálna výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

Ochrana života 

zdravia 



 

 

Psychologic-

ká príprava 

 

 

 

 

Adaptácia hráča a jeho 

psychiky, aby v priebehu hry 

vedel čo najproduktívnejšie 

využiť svoj celý výkonnostný 

potenciál  

Pripraviť na optimálny 

aktuálny stav najmä pred 

zápasmi 

Vytvoriť systém regulácie 

interpersonálnych a športových 

vzťahov 

Vytvoriť optimálnu atmosféru 

v kolektíve pred, počas i po 

podávaní výkonu 

Vytvorenie dostatočnej 

odolnosti voči stresom 

a rôznym vonkajším 

vplyvom pri podávaní 

výkonu 

Zabezpečovanie regulácie 

predštartových, štartových 

stavov 

Vytvorenie potrebnej 

úrovne sebadôvery 

a koncentrácie na 

podávanie športových 

výkonov 

Komponovanie osobností 

hráča z hľadiska 

požiadaviek výkonu v 

zápase 

Zvládanie psychologického 

tlaku na hráča, koncentrované 

plnenie úloh v rámci systému 

hry 

Podriadenie individuálnych 

schopností v kolektívnej taktike 

Vytvorenie optimálneho 

ovzdušia v kolektíve  

Zabezpečenie priaznivých 

vzájomných vzťahov 

a súdržnosť družstva 

9  Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Testovanie Osvojenie pohybových 

činností 

Predviesť správnu techniku 

testov 

Dodržiavanie osvojených 

pravidiel pri vykonávaní 

pohybových činností 

súťažného charakteru 

Potreba rozohriatia 

organizmu a rozcvičenia 

pre športový výkon ako 

prevenciu pred zranením 

Dokázať zvíťaziť, ale 

i prijať prehru v športovom 

zápolení 

Dodržiavania princípov 

fair-play 

Vedieť správne vykonať 

techniku predpísaných testov 

 

5 Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

Ochrana života a 

zdravia 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Športová príprava - hokej 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Športová príprava 

Časový rozsah výučby 3 hodiny(ŠVP), 2 hodiny (ŠkVP) týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet Športová príprava poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak 

si v ňom osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale 

i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených 

zručností a návykov. 

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 
Všeobecný cieľ:  



Všeobecným cieľom ŠP je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť 

a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, ŠP s ohľadom 

na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti 

o vlastné zdravie. 

Špecifické ciele: 

a) Vzdelávacie 

 prejavoval záujem o športovú prípravu, mal vypestovaný pozitívny vzťah k pravidelne vykonávanej telovýchovnej a športovej 

činnosti, 

 považoval ju za súčasť svojho spôsobu života, prežíval radosť zo spontánnej i riadenej telovýchovnej činnosti, 

 mal vytvorenú základnú predstavu o význame športovej prípravy ako predpokladu pre jeho zdravý vývin, 

 mal somatickým, motorickým a psychickým predpokladom zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností, 

 mal osvojené pohybové zručnosti z učiva stanoveného učebnými osnovami, 

 poznal obsah základných telovýchovných pojmov, 

 aktívne ovládal terminológiu a pravidlá osvojovaných pohybových činností, 

 poznal účinok (význam) vykonávaných pohybových činností na svoj organizmus a dokázal z nich vytvoriť pohybové režimy pre   

vlastnú potrebu, 

 bol schopný organizovať a riadiť hry a súťaže v osvojovaných činnostiach, 

 bol schopný hodnotiť výkon spolužiaka i vlastný výkon,  

b) výchovno – vzdelávacie 

 vedel vybudovať si schopnosť správneho sebahodnotenia, 

 vedel uplatňovať zásady fair–play – dodržiavať pravidlá,  

 bol schopný hodnotiť svoj somatický vývin, 

 vedel zásady správnej životosprávy a mal poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu a drog n zdravie i pohybový výkon, 

 mal osvojené základné hygienické zásady a návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po skončení telovýchovnej činnosti, 

 poznal zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a prostredí a dôsledne ich používal v telovýchovnej praxi, 

 bol schopný uplatniť v telovýchovnej činnosti poznatky z iných predmetov a opačne,  

 prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a  

zmieriť sa s prehrou,  

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pohybové kompetencie 



 Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb. 

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia. 

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach TV a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie 

 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 

 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idei a riadi sa nimi vo svojom živote. 

 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem. 

 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 

 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

Komunikačné kompetencie 

 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

 Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno časových aktivít. 

Učebné kompetencie 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie 

 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe a iným. 

 Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

 Žiak sa vie správať empaticky a asertívne pri vykonávaní TVŠ činností, ale i v živote. 

Postojové kompetencie 

 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera. 

 Žiak dodržiava princípy fair - play. 

 Žiak sa zapája do mimoškolskej TV a ŠV aktivity. 



 Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti TV a Š a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu 

prírody. 

  

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

Opakovanie korčuliarskych prvkov zo 7. 

ročníka 

Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

Odšľapávanie pri jazde vpred, nácvik odrazu 

pri jazde vpred a vzad, práca s pukom 

Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

Práca vo dvojiciach 

 

Výpady pri korčuľovaní, vedenie puku 

rôznymi spôsobmi, nácvik streľby 

 

Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

Práca vo dvojiciach 

 

Prihrávka a streľba v pohybe Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

Práca vo dvojiciach 

 

Spolupráca dvojíc, založenie útoku Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Práca vo dvojiciach 



Herná kombinácia 2-0 a 2-1 Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Riešenie hernej situácie 1-1 a 2-1 Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Nápravné cvičenia a plávanie Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

Rozvoj kondičných, silových schopností Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

Rozvoj rýchlostných, obratnostných 

a koordinačných schopností 

Motivácia, rozhovor, výklad, 

vysvetliť nakreslením, 

názorná ukážka 

Sústredenie pozornosti žiakov 

na cieľ, dôsledne uplatňovať 

prostriedky smerujúce k 

rozvoju aktivity žiakov 

Skupinová 

Individuálna 

 

6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Opakovanie korčuliarskych 

prvkov zo 7. ročníka 

 Počítač Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 



www.szlh.sk  

7. Hodnotenie a klasifikácia:  

 Predpokladom spravodlivého hodnotenia žiakov je ich čo najlepšie poznanie. Hodnotenie žiakov je integrujúcou súčasťou výchovno-

vzdelávacej práce v športovej príprave. Je jedným z prostriedkov získavania pre ich vlastné telesné, pohybové, psychické intelektuálne 

zdokonaľovanie, pre utváranie trvalého vzťahu k telesnej výchove a športu a starostlivosti o svoje zdravie. 

 V športovej príprave sa hodnotí nielen zlepšenie jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak 

získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania ale aj mimo neho, či pociťoval z nej 

radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. 

Odšľapávanie pri jazde vpred, 

nácvik odrazu pri jazde vpred 

a vzad, práca s pukom 

 Počítač Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 

Výpady pri korčuľovaní, 

vedenie puku rôznymi 

spôsobmi, nácvik streľby 

 Počítač Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 

Prihrávka a streľba v pohybe  Počítač Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 

Spolupráca dvojíc, založenie 

útoku 

 Počítač Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 

Herná kombinácia 2-0 a 2-1  Počítač . video, DVD 

prehrávač 

Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 

Riešenie hernej situácie 1-1 

a 2-1 

 Počítač, video, DVD 

prehrávač 

Hokejová výstroj, 

bránky 

Internet, metodické 

materiály 

Nápravné cvičenia a plávanie  Počítač lopty Internet, metodické 

materiály 

Rozvoj kondičných, silových 

schopností 

 Počítač lopty, nástroje na 

posilňovanie 

Internet, metodické 

materiály 

Rozvoj rýchlostných, 

obratnostných 

a koordinačných schopností 

 Počítač lopty Internet, metodické 

materiály 

http://www.szlh.sk/


Základné ukazovatele hodnotenia žiaka sú: 

- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho 

správania a adaptácie, 

- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 

- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu 

učebných programov zostavených učiteľom a realizovaný v škole 

Po ukončení každého tematického celku nasleduje hodnotenie na základe priebežného sledovania prejavov žiaka na vyučovaní – aktivita, 

snaha, samostatnosť, tvorivosť ale aj aktivita a angažovanosť v školskej a mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. 

Kritériá hodnotenia sú pre žiakov známe pred hodnotením. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci a pridržiava sa hodnotiacich štandardov. 

Žiak má nárok na opravu. Na hodnotenie telesného rozvoja telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa použijú batérie 

a motorických testov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Zdravie a pohyb 

Predmet: športová príprava - hokej 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníku: 3 (ŠVP), 2 (ŠkVP), spolu 165 vyučovacích hodín 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Opakovanie 

korčuliarskych 

prvkov 

z 7.ročníka 

Naučiť správne 

korčuľovanie v oblúku. 

1. korčuliarska abeceda 

2. oblúky vpred 

3. prekladanie vpred a vzad 

4. voľná a riadená hra 

Vie oblúk a prekladanie v jazde 

vpred a vzad. 

15 Atletika v TV 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Odšľapávanie 

pri jazde vpred, 

nácvik odrazu 

pri jazde vpred 

a vzad, práca s 

pukom  

Naučiť dôraz na 

správnu nohu pri 

odraze. 

1. odšľapávanie v oblúku 

2. vedenie puku 

3. brankári – nácvik 

rozkľaku 

vedenie a prihrávka puku 

v stoji a v pohybe 

Zvláda základné vedenie puku 

a základnú prihrávku. 

15 Rozvoj 

koordinačných 

schopnosti v TV 

Výpady pri 

korčuľovaní, 

vedenie puku 

rôznymi 

spôsobmi, 

nácvik streľby  

Osvojiť žiakom viaceré 

spôsoby vedenia puku 

a základy streľby 

švihom. 

1. korčuľovanie s výpadmi 

vzad na pravú a ľavú 

stranu 

2. vedenie puku ťahaním 

3. streľba švihom zo stoja 

4. brankári – chytanie 

polovysokých striel 

Vie viesť puk pod kontrolou 

a zvládnuť streľbu švihom 

z miesta. 

15 Vybíjaná v TV 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Prihrávka 

a streľba v 

pohybe 

Naučiť správnu 

techniku prihrávky 

a streľby za pohybu. 

1. spolupráca dvojíc 

v pohybe 

2. nácvik streľby švihom 

v jazde 

3. brankári – sklzy 

4. riadená hra 

Zvláda prihrávky a streľby 

v súčinnosti za sebou. 

16 Basketbal v TV 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Spolupráca 

dvojíc, 

založenie útoku 

Naučiť žiakov rozdiel 

medzi prenechaním 

puku a križovaním, 

1. križovanie 

2. prenechanie puku 

3. tandem 

Osvojil si prenechanie 

a križovanie, dokáže založiť 

útok. 

15 Gymnastika v TV 



pochopiť založenie 

útoku. 

4. základné založenie 

útoku v OP cez hluchý 

priestor 

Herná 

kombinácia 2-0 

a 2-1 

Naučiť žiakov spätnú 

kľučku v rýchlosti – 

„moment prekvapenia“. 

1. spätná kľučka 

2. dôraz na zakončenie 

3. brankári – 

premiestňovanie sa 

v bránkovisku 

4. riadená hra 

Pozná spätnú kľučku a využíva 

ju v hre. 

14 Plávanie 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Riešenie hernej 

situácie 1-1 a 2-

1 

Vysvetliť žiakom 

prevedenie hernej 

situácie 1-1 a 2-1 

z hľadiska útočiaceho 

a brániaceho hráča. 

1. útočná činnosť 1-1 

2. obranná činnosť 1-1 

3. útočná a obranná 

činnosť 2-1 

Zvláda herné situácie 1-1 a 2-1 

v hre. 

20 Rozvoj rýchlosti 

v TV 

Nápravné 

cvičenia a 

plávanie 

Vysvetliť význam 

regenerácie, nápravných 

cvičení a plávania 

v hokeji. 

1. strečing 

2. plávanie 

3. regenerácia 

4. loptové hry 

Pozná význam regenerácie 

v športe a strečingové cvičenia. 

20 Rozvoj loptových 

hier na TV 

Rozvoj 

kondičných, 

silových 

schopnosti 

Naučiť správnu 

techniku behu a správne 

dýchanie, rozvíjať 

kondíciu aj formou 

loptových hier. 

1. vytrvalosť – behy 

2. posilňovanie vlastnou 

váhou 

3. loptové hry – futbal, 

basketbal 

Zvláda dlhé behy a posilňovanie 

vlastnou váhou. 

20 Plávanie 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Rozvoj 

rýchlostných, 

obratnostných 

a koordinačných 

schopností 

Naučiť a zdokonaliť 

rýchlosť a zvládnuť 

pohybové a loptové hry. 

1. krátke šprinty do 30 m 

2. pohybové hry 

3. loptové hry – florbal, 

vybíjaná 

 

Zvláda rýchlostné cvičenia, 

zdokonalil sa v pohybových 

a loptových hrách. 

15 Plávanie 

 

 

 

 



Tematický plán školského vzdelávacieho programu - Športová príprava - atletika 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Športová príprava - atletika 

Časový rozsah výučby 3 hodiny štátny vzdelávací program a 2 hodiny školský vzdelávací program 

Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2. Charakteristika vyučovacieho predmetu športová príprava – atletika  

    Atletika patrí medzi najmasovejšie a najrozšírenejšie športové odvetvia. Už v starom Grécku sa pretekári pripravovali na súťaže. Dlhodobá 

príprava sa teda už v dávnych časoch stala predpokladom športového výkonu. Všetky telesné pohybové aktivity vedú k všestrannému rozvoju 

žiaka, nielen  k zvýšeniu jeho pohybových schopností a zručností, ale aj posilneniu jeho charakterových vlastností ako sú zodpovednosť, 

spolupráca, vytrvalosť, odvaha, schopnosť rešpektovať pokyny, vedieť sa podriadiť kolektívu ...  . 

     Športovú prípravu v atletike charakterizujeme ako dlhodobý pedagogický proces zameraný na rozvoj všetkých faktorov, ktoré sa podieľajú na 

športovom výkone vo vybranej atletickej disciplíne. Jej cieľom je postupne rozvinúť všetky predpoklady jedincov na dosahovanie vrcholných 

športových výkonov v absolútnom a relatívnom ( individuálnom) ponímaní. Cieľom športovej prípravy je paralelne s rozvojom športovej 

výkonnosti rozvíjať vlastnosti osobnosti tak, aby sa jedinec pripravil aj na budúce povolanie. 



3. Ciele vyučovacieho predmetu  

Všeobecným cieľom 

na hodinách športovej prípravy  ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej 

úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú 

pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej aktivity. Formovať kladný postoj žiakov k pohybovým aktivitám a pravidelnému 

tréningovému procesu, rozvoj pozitívneho vzťahu ku kolektívu a vnímať význam otužovania, správneho stravovania, pitného režimu a spánku 

ako základný predpoklad zdravého životného štýlu a schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

 

Špecifické ciele: 

 vzdelávacie:  

- prejavoval záujem o telesnú výchovu, mal vypestovaný pozitívny vzťah k pravidelne vykonávanej telovýchovnej a športovej činnosti,     

  považoval ju za súčasť svojho spôsobu života, prežíval radosť zo spontánnej i riadenej telovýchovnej činnosti, 

- mal vytvorenú základnú predstavu o význame telesnej výchovy ako predpokladu pre jeho zdravý vývin, 

- mal somatickým, motorickým a psychickým predpokladom zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností, 

- mal osvojené pohybové zručnosti z učiva stanoveného učebnými osnovami,  

- poznal obsah základných telovýchovných pojmov, 

- aktívne ovládal terminológiu a pravidlá osvojovaných pohybových činností,  

- poznal účinok (význam) vykonávaných pohybových činností na svoj organizmus a dokázal z nich vytvoriť pohybové režimy pre vlastnú  

- potrebu, 

- bol schopný organizovať a riadiť hry a súťaže v osvojovaných  činnostiach, 

- bol schopný hodnotiť výkon spolužiaka i vlastný výkon,  

 

 výchovno – vzdelávacie: 

- vedel vybudovať si schopnosť správneho sebahodnotenia, 

- vedel uplatňovať zásady fair–play – dodržiavať pravidlá,  

- bo schopný hodnotiť svoj somatický vývin, 

- vedel zásady správnej životosprávy a mal poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu a drog n zdravie i pohybový výkon,  

- mal osvojené základné hygienické zásady a návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po skončení telovýchovnej činnosti,  

- poznal zásady bezpečnosti pri cvičení v rôznych podmienkach a prostredí a dôsledne ich používal v telovýchovnej praxi, 

- vedel poskytnúť prvú pomoc pri ľahších úrazoch, 

- bol schopný uplatniť v telovýchovnej činnosti poznatky z iných predmetov a opačne, 



- prejavoval snahu o účelný a estetický pohybový prejav i estetiku v odievaní,  

- prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a  

  zmieriť sa s prehrou, 

- mal tolerantné správanie i pocit zodpovednosti za konanie vo vzťahu k spolužiakom, učiteľom a starším, 

- prejavoval uvedomelý aktívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode,  

 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Kompetencie učiť sa:  

– využívať znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, v záujme vlastného rozvoja, 

– samostatne sa rozvíjať, výsledky porovnať z výsledkami spolužiakov,  

– ovládať terminológie, znakmi, termínmi – dávať ich do súvislosti, reagovať na signály, gestá, 

– vedieť zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

– vedieť zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon ako i prevenciu pred zranením,  

– zdokonaliť techniku športových odvetví, ktoré čiastočne ovládajú a najmä osvojiť si základy nových športových odvetví 

– získať čo najviac pohybových zručností v behoch, hodoch, skokoch a vrhu 

– zdokonaliť techniku behu prípravnými cvičeniami bežeckého charakteru: špeciálne bežecké cvičenie, bežecké rovinky, štarty, prekážkarská 

abeceda, štafeta 

– zdokonaľovanie jednotlivých častí skoku do diaľky a skoku do výšky 

– vrh guľou z miesta a posunom 

– zdokonalenie gymnastických cvičení 

 

Kognitívne kompetencie  

– žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

– žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov, 



– žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti,  

– žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru, 

– žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 

– žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti i telesného rozvoja podľa daných noriem, 

– žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

– žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,  

– žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie, 

– žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus,  

– žiak vie odolávať stresovým situáciám pri pretekoch, prekonať pocit strachu 

 

 Obsah jednotlivých zložiek vyučovacieho predmetu športová   príprava –     atletika       

 Kondičná príprava – kompetencie 

 podporiť všestranný rozvoj mladého organizmu, 

 všestranne – všeobecný charakter športovej prípravy, 

 zdokonaliť techniku športových odvetví, ktoré už čiastočne ovládajú, 

 osvojiť si základy techniky iných športových odvetví, 

 zdokonaliť  techniku základných všeobecne – rozvíjajúcich cvičení, 

 osvojiť si techniku ďalších všeobecne – rozvíjajúcich cvičení, 

 rozvoj koordinačných schopností. Získať čo najviac pohybových zručností. V behoch, hodoch, vrhu a v skokoch 

                                                            Kondičná príprava – obsah 

 cvičenia na rozvoj koordinačných schopností, 

 cvičenia na rozvoj rýchlostných schopností pestrým výberom špeciálnych tréningových prostriedkov, 

 rozvoj aeróbnych vytrvalostných schopností, vytrvalosti v rýchlosti, špecifickej vytrvalosti v jednotlivých disciplínach. 

 rozvoj silových schopností s využitím menej náročných posilňovacích cvičení, 

 rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín s pestrým výberom tréningových prostriedkov, 

                                             Technická príprava – kompetencie  

 zdokonaľovanie techniky behu prípravnými cvičeniam bežeckého charakteru: špeciálne bežecké cvičenia, bežecké rovinky, štarty, 

prekážkarská abeceda, štafeta, 



 zdokonaľovanie komplexnej techniky behu, 

 technické prípravné cvičenia skokanského charakteru, zdokonaľovanie jednotlivých skokov, 

  zdokonaľovanie jednotlivých častí skoku do diaľky a skoku do výšky, 

 skoky z krátkeho, stredného a celého rozbehu, 

 technické prípravné cvičenia vrhačského charakteru, 

 vrh guľou z miesta a posunom, 

 zdokonaľovanie gymnastických cvičení( akrobatika, trampolínka)      

                                                        Obsahové zameranie  v technickej príprave v skupinách disciplín 

 

BEHY 

 bežecká práca paží – na mieste , v pohybe, pri behu rôznou intenzitou 

 špeciálne bežecké cvičenia:  nízky poklus( na mieste, v pohybe, bez práce paží, s prácou paží)  – vysoký poklus ( na mieste, v pohybe) – 

zakopávanie – predkopávanie  

 bežecké rovinky rôznou intenzitou s dôrazom na techniku skoku a prácu paží 

 štarty – vysoké – polovysoké – polonízke – nízke – štarty na samosignál – štarty na signál   

 bežecké úseky : spojované – rozložené a stupňovane 

 nácvik štafetového behu : beh so štafetovým kolíkom – odovzdávanie a preberanie štafetového kolíka 

PREKÁŽKOVÝ  BEH 

 prípravné cvičenie – prekážkový sed v rôznych obmenách 

 imitácia odrazovej  a švihovej nohy na mieste, počas chôdze, klusu vedľa prekážok a nad prekážkou 

 prebehnutie nízkych prekážok v trojkrokovom rytme pri ľubovoľnej vzdialenosti a s predlžovaním vzdialenosti 

 prebehnutie prekážok (0,76 m) v trojkrokovom rytme pri ľubovoľnej vzdialenosti a s predlžovaním vzdialenosti 

SKOKY 

 odrazové cvičenia – poklus poskočný – opakované odrazy z jednej nohy na druhú 

 skok do diaľky – z krátkeho rozbehu s doskokom na švihovú nohu- s doskokom na odrazovú nohu – s doskokom do podrepu 

 skok do diaľky ponad nízku prekážku 

 skoky z predĺženého rozbehu spôsobom kročmo 

 nácvik rozbehu, skok z celého rozbehu 

 skoky smerom do výšky s prekonávaním prekážok, s dosahovaním predmetov 

 skok do výšky z krátkeho rozbehu spredu skrčmo, – zo šikmého rozbehu nožničkami 

 beh v zákrute aj s naznačením odrazu 

 cvičenia na nácvik prechodu cez latku – z miesta – z rozbehu  



 skok nožničkami z krátkeho rozbehu 

 skok flopom  z krátkeho rozbehu 

 skok flopom z celého rozbehu 

VRH  A  HODY 

 hod kriketovou loptičkou – držanie  

 hod kriketovou loptičkou – z miesta z čelného postavenia – z miesta z bočného postavenia – hod z dvoch krokov 

 nácvik preskoku a hodu z preskoku ( impulz ) 

 nácvik prenesenia loptičky do náprahu, nácvik skrížneho kroku, beh s loptičkou v náprahu 

 nácvik rozbehu a hody z celého rozbehu 

 prípravne cvičenia pre vrh guľou – držanie – prehadzovanie – podávanie  

 obojručné odhody: vpred, vzad 

 vrhy z miesta: z čelného, očného a chrbtového postavenia  

 nácvik sunu alebo otočky, vrh sunom alebo otočkou  

                                                                 Teoretická  príprava - kompetencie 

 získať teoretické poznatky o telesnej výchove a športe v športovom tréningu, 

 získať základné poznatky o atletike, atletických pravidlách, 

 získať základné návyky   správnej životosprávy v telesnej výchove a športe, 

 poznatky o o správnom ozcvičení na tréningu a v pretekoch. 

                                                                 Psychologická príprava - kompetencie 

 prehĺbiť záujem o šport, atletiku, 

 prehĺbiť pozitívny vzťah k pravidelnej športovej príprave, 

 rozvíjať samostatnosť, rozhodnosť, kreativitu, sebaovládanie v tréningu a na pretekoch, 

  zvyšovať odolnosť na stresové situácie pri pretekoch, 

  prekonávať pocit strachu, rozvíjať odvahu. 

 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 



Atletika  Motivačný rozhovor, názorná 

ukážka, individuálny prístup k 

žiakom, dôraz na správnu techniku, 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna,  

Športová gymnastika  Motivácia, individuálny prístup k 

žiakom, dôraz klásť na správne 

držanie tela,  

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Prehlbovať individuálny 

prístup k žiakom, klásť 

primerané požiadavky, 

doplnkové cvičenia 

Športové hry  Uplatňovanie príťažlivých, 

zábavných, radostných a primerane 

náročných metód, podporovanie 

ducha, kooperácie medzi žiakmi, 

Vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru 

bez pracovného napätia, umožniť 

žiakom citovo prežívať radosť z 

pohybu,  

Účelne využívať vnútornú 

kvantitatívnu diferenciáciu 

žiakov, 

Kondičné cvičenia Motivačný prístup, uplatňovanie 

primerane náročných metód, dôraz 

klásť na správnu techniku, 

Uvedomele sa snažiť o zvýšenie  

vlastnej telesnej kondície a využívanie 

i v čase mimo vyučovania v 

spontánnej alebo organizovanej 

pohybovej aktivite,  

Citlivo pristupovať k žiakom 

pohybovo zaostávajúcim, 

prehlbovať individuálny 

prístup k žiakom, klásť na 

žiakov primerané požiadavky,  

 

6. Učebné zdroje  

Na podporou a aktiváciu vzdelávania žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 



 

7. Hodnotenie a klasifikácia 

 

 5 – stupňovú klasifikáciu v triedach  so športovou triedou upravujeme na  trojstupňovú z dôvodu, že vo všetkých  triedach sú aktívni 

športovci a u nich  nevidíme dôvod  klasifikovať ich pohybové schopnosti známkami 4 a 5. 

 

Stupeň 1 ( výborný )  

      Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiaka a ďalších merateľných výkonov je na vysokej úrovni podľa výkonnostných požiadaviek. 

Žiak si osvojil hodnotenú pohybovú činnosť tak, že pohybovú činnosť vykonáva technicky správne, účelne a rytmicky. 

      Správne sa orientuje v priestore, pohyby vykonáva v súlade s hudbou.  V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, v hre je iniciatívny, 

dodržiava pravidlá športových hier a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti jednotlivca. Herné činnosti jednotlivca uplatňuje samostatne pri 

riešení jednotlivých herných situácií počas zápasov.  

       Má aktívny vzťah k telovýchovnej , športovej a turistickej činnosti a má záujem o vlastné zdokonaľovanie telesnej zdatnosti. Je aktívny 

v mimoškolskej pohybovej a športovej činnosti  

Stupeň 2 ( chválitebný )  

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Atletika  Športová príprava – učebné osnovy Video, DVD plné lopty, kriketky, 

gule, tretry, kužele, 

rebriny, žinenky, 

prekážky, švihadlá, 

tyč, stopky, bežecká 

dráha, doskočisko,  

Internet ,metodické 

materiály 

Športová gymnastika  Športová príprava – učebné osnovy Video, DVD Lavičky, kruhy, 

žinenky, švihadlo, 

hrazda, bradlá,  

Internet  

Športové hry  Športová príprava – učebné osnovy Video, DVD Lopty, bránky, 

rozlišovačky, kužele,  

Internet  

Kondičné cvičenia 

 

 

 

Športová príprava – učebné osnovy  Video, DVD  Žinenky, lavičky, 

ppplné lopty 

 

 

 

pppppplné lopty 

medicimbaly,  

Internet  



     Žiak vykonáva pohyb s drobnými chybami v technike, ale účelne, plynulo a rytmicky. Dobre sa orientuje v priestore pri cvičeniach na 

náradiach a má malé nedostatky vo vyjadrení hudby pohybom. V športových hrách je kolektívny a zriedka porušuje pravidlá v herných 

činnostiach jednotlivcov. Žiakove teoretické vedomosti z pravidiel a z metodiky sú v podstate celistvé a presné ( s malými chybami) a uplatňuje 

ich s malou pomocou učiteľa.  

     Má kladný  vzťah k telovýchovnej , športovej a turistickej činnosti vo svojom voľnom čase. Má záujem o vlastné zdokonaľovanie telesnej 

zdatnosti.  

Stupeň 3 ( dobrý )  

 

      Žiak vykonáva veľkú väčšinu pohybov s väčšími chybami, veľmi slabo zvládol základnú techniku jednotlivých športov a športových 

disciplín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť : Pohyb a zdravie 

Predmet: Športová príprava – atletika 

Ročník: ôsmy 

Počet hodín v ročníky: 5 hodiny týždenne (3 hodiny ŠVP, 2 hodina ŠkVP) 

Tematický 

celok 

Výkonový štandard      

(nahrádza cieľ) 
Obsahový štandard 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

Atletika Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

 demonštrovať správnu techniku bežeckej 

abecedy,  polovysokého a nízkeho štartu, 

štafetového behu, prebeh cez 3 znížené 

prekážky, 

 vedieť aplikovať správnu techniku skoku do 

diaľky a  skoku do výšky (nožnicami), 

 ovládať správnu techniku hodu kriketovou 

loptičkou, vrh 3kg guľou z miesta, 

 hodnotiť úroveň techniky vybraných 

atletických disciplín, 

 vedieť opísať základnú techniku a použiť 

správnu terminológiu, 

 uplatňovať zásady hygieny a správneho 

stravovania športovca, 

 zavolať záchrannú službu, poskytnúť  pomoc 

 pravidlá súťaženia a jednotlivých disciplín na 

takej úrovni, aby sa mohli aktívne podieľať na 

 osvojovanie a zdokonaľovanie 

pohybových činností v atletických 

disciplínach, 

 rozvoj pohybových schopností,  

 atletické disciplíny: behy, skoky, 

hody a vrh, 

 všestranný telesný a pohybový rozvoj, 

 rozvoj morálnych a vôľových 

vlastností: bojovnosť, rozhodnosť, 

sebaovládanie, cieľavedomosť a duch 

fair play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 

54+20 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

environmentálna 

výchova 

 

 

ochrana života a 

zdravia 



pretekoch.  

 odmerať čas. 

 

 

 

Športová 

gymnastika, 

testovanie 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

 zacvičiť kontrolnú zostavu z prostných cvičení,  

 kvalitne precvičiť všetky fázy pohybovej 

činnosti, 

 zvoliť optimálnu techniku pri vykonávaní 

gymnastických cvičení na rôznom náradí, 

 má primeranú kĺbovú pohyblivosť a elasticitu 

svalov, 

 zásady dopomoci, úrazovej zábrany a prvej 

pomoci 

 správne vykonať štandardizované testy. 

 osvojenie a zdokonalenie 

techniky vybraných cvičení 

(preskok cez kozu roznožka na 

šírku, kotule vpred a vzad, stoj 

na lopatkách a hlave...) 

 rozvoj odrazových, silových, 

koordinačných schopností, 

 štarty z polôh s využitím 

kotúľov, 

 motorické testy. 

 

 

43 

20+23 

environmentálna 

výchova 

 

 

ochrana života 

a zdravia 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

 

 

 

 



Športové 

 hry, 

 pohybové hry 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

 použiť herné činnosti jednotlivca, 

 základné pravidlá  volejbalu, basketbalu 

a florbalu, 

 disciplinovane pracovať pre svoje družstvo na 

ľubovoľnom poste, 

 hrať zápasy   na zmenšenom ihrisku, prípadne 

s neštandardným počtom hráčov, 

 zorganizovať minizápas v rámci voľného času. 

 herné činnosti jednotlivca 

(dribling, prihrávky, odbitia, 

práca s hokejkou,...), 

 rozvoj pohybových schopností, 

 terminológia, 

 pravidlá, 

 formovanie sociálnych vzťahov, 

 úrazová prevencia (rozohriatie, 

rozcvičenie). 

 

22 

17+5 

ochrana života 

a zdravia 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

 



Kondičné 

cvičenia 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

 využiť kondičné cvičenia na rozohriatie, 

strečingové cvičenia, cvičenia na rozvoj 

správneho držania tela, 

 zásady správnej techniky švihových cvičení 

a výdrží, 

 používať cvičenia na rozvoj silových 

schopností všetkých hlavných svalových 

skupín (svalstvo brucha, chrbta, dolných 

a horných končatín, 

 použiť správnu terminológiu. 

 efektívne a primerané cvičenia  

a techniky na posilňovanie 

jednotlivých svalových skupín, 

 uvedomelé správne držanie tela, 

 zvyšovanie funkčnosti 

pohybového, obehového 

a dýchacieho aparátu. 

 

26 

20+6 

ochrana života 

a zdravia 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Športová príprava volejbal  

 

1.Záhlavie 

 

Názov predmetu Športová príprava volejbal 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne + 2 hodiny týždenne 

 
Ročník  ôsmy 

Škola (názov, adresa) Základná škola M. Kukučína, , 026 01 Dolný Kubín 

Názov ŠkVP Škola úspešného života 

Stupeň vzdelania nižšie sekundárne 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

iné štátna škola 

 

2.Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Športová príprave je dlhodobý pedagogický proces zameraný na zvyšovanie výkonnosti, zdokonaľovanie a formovanie osobnosti 

volejbalistky.  

Realizuje sa v interakcii trénera a hráča podľa vytýčených cieľov a úloh v konkrétnom tréningovom programe. Špecifickou úlohou športovej 

prípravy je rozvoj takých telesných a duševných vlastností a schopností, osvojovanie a zdokonaľovanie špeciálnych vedomostí a herných 

návykov, ktoré tvoria základ vysokej športovej výkonnosti. Obsahom je systematický nácvik a zdokonaľovanie herných činností, osvojovanie 

špeciálnych vedomostí, rozvoj pohybových a tvorivých schopností hráča, výchova morálnych a vôľových vlastností, ktoré zodpovedajú potrebám 

hry. Ak má byť športová príprava vo futbale účinná a má viesť k dosiahnutiu vysokej športovej výkonnosti v seniorskom veku, musí byť 



dlhodobá, cieľavedomá a systematická, Východiskom delenia športovej prípravy ne jednotlivé etapy sú zákonitosti ontogenetického vývinu hráča 

v biologickom, psychickom a sociálnom zmysle. Praktické skúsenosti a výsledky vedeckých výskumov dokazujú, že je osožné deliť dlhodobý 

proces športovej prípravy i vo futbale na etapy tvoriace na seba nadväzujúci reťazec časových úsekov, v ktorých sa ciele, úlohy i obsah prípravy 

adekvátne prispôsobujú. 

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecný cieľ: Cieľom športovej prípravy vo volejbale je rozvoj takých telesných a duševných vlastností a schopností, osvojovanie 

a zdokonaľovanie špeciálnych vedomostí a herných návykov, ktoré tvoria základ vysokej športovej výkonnosti. Jej účinnosť sa prejavuje 

v rozvoji morfologických, funkčných, pohybových a psychických predpokladov každého jednotlivca. Je to proces v ktorom sa rozvíjajú 

individuálne schopnosti každého mladého hráča. Športový výkon treba chápať ako prejav celkovej funkčnej kapacity hráča. Všeobecná 

spoločenská úloha športovej prípravy je daná tým, že proces náročnej tréningovej činnosti riadenej trénerom formuje kolektív hráčov. Jednotlivci 

v ňom získavajú cenné pohybové zručnosti, charakterové a morálne vlastnosti, ktoré môžu uplatniť nielen pri realizácii športového výkonu, ale 

i v pracovnom procese a spoločenskom živote.  

 

 

Špecifické ciele: 

 vzdelávacie:  

- prejavoval záujem o športovú prípravu, mal vypestovaný pozitívny vzťah k pravidelne vykonávanej telovýchovnej a športovej činnosti,     

  považoval ju za súčasť svojho spôsobu života, prežíval radosť zo spontánnej i riadenej telovýchovnej činnosti, 

- mal vytvorenú základnú predstavu o význame športovej prípravy ako predpokladu pre jeho zdravý vývin, 

- mal somatickým, motorickým a psychickým predpokladom zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností, 

- mal osvojené pohybové zručnosti,  

- orientácia na individuálny herný výkon 

- aktívne ovládal terminológiu a pravidlá osvojovaných pohybových činností,  

- poznal účinok (význam) vykonávaných pohybových činností na svoj organizmus a dokázal z nich vytvoriť pohybové režimy pre vlastnú  

- potrebu, 

- technická stránka, základ individuálnej taktiky pri využívaní herných činností jednotlivca 

- základné pravidlá hry 

- technická a taktická stránka herných činností a ich využitie v prospech kolektívu 

 výchovno – vzdelávacie: 

- prekonávať krízové stavy, nechuť pri neúspechu a poklese výkonnosti, 



- prežívať úspechy kolektívu, využívať ich ako hlavný motív ďalšej činnosti, 

- plniť spoločné ciele družstva, správať sa podľa dohodnutých noriem, súpera považovať za spoločného priateľa, 

- rozvoj výkonnostných a motivačných zdrojov, 

- vedel uplatňovať zásady fair–play – dodržiavať pravidlá,  

- bo schopný hodnotiť svoj somatický vývin, 

- vedel zásady správnej životosprávy a mal poznatky o negatívnom vplyve fajčenia, alkoholu a drog n zdravie i pohybový výkon,  

- mal osvojené základné hygienické zásady a návyky a prakticky ich využíval pred, počas i po skončení telovýchovnej činnosti,  

- vedel poskytnúť prvú pomoc pri ľahších úrazoch, 

- bol schopný uplatniť v telovýchovnej činnosti poznatky z iných predmetov a opačne, 

- prejavoval primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, tvorivosť, radosť z víťazstva, ale i schopnosť oceniť súpera a  

  zmieriť sa s prehrou, 

- prejavoval uvedomelý aktívny vzťah k životnému prostrediu a k prírode,  

- samostatne trénovať, kontrolovať plnenie cieľov výkonnostného rastu, nevyhýbať sa testovaniu výkonnosti 

 

4.  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Kompetencie učiť sa:  

– využívať znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, v záujme vlastného rozvoja, 

– samostatne sa rozvíjať, výsledky porovnať z výsledkami spolužiakov,  

– ovládať terminológie, znakmi, termínmi – dávať ich do súvislosti, reagovať na signály, gestá, 

– vedieť zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

– vedieť zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon ako i prevenciu pred zranením,  

– analýza hry družstva a vlastnej hry, herného výkonu, sledovanie zápasov vrcholových hráčov 

 

Kognitívne kompetencie  

– rozvoj špeciálnych pohybových schopností a herné kondície v podmienkach herného tréningu 

– zdokonaľovanie útočných a obranný herných činností v špecifických podmienkach hry 

– formovanie pozitívnych osobnostných vlastností žiaka 



– skvalitňovanie univerzálnych prejavov, rozvíjanie taktických vedomostí žiaka 

– žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

– žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov, 

– žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti,  

– žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru, 

– žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 

– žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti i telesného rozvoja podľa daných noriem, 

– žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

– žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti,  

– žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie, 

– žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus,  

– žiak vie využiť pravidlá hry v prospech hry družstva, 

 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 



Herná príprava Motivačná – motivačné pozorovanie, 

demonštrácia pohybu, 

V celku 

Metóda po častiach 

Komplexná metóda 

Od celku k častiam a k celku 

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy praktické – nácvikové, 

fixačné (opakovanie, 

zdokonaľovanie) – spätnoväzobné, 

Metódy z logického aspektu – 

analýza, syntéza pohybovej činnosti, 

    

 

 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Rozvoj takých vlastností a vedomostí 

žiaka, ktoré mu pomáhajú porozumieť 

obsahu, deju a pravidlám hry, 

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna,  

 

Kondičná príprava 

 

 

 

 

Motivačná – motivačné pozorovanie, 

demonštrácia pohybu, 

Intervalová 

Súvislá 

Opakovacia 

 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

dôsledne uplatňovať prostriedky 

smerujúce k rozvoju aktivity žiakov,  

Hromadná  

Skupinová 

Individuálna 

Prúdová 

Paralelná  

Kyvadlová  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretická príprava  Uplatňovanie príťažlivých, 

zábavných, radostných a primerane 

náročných metód, podporovanie 

ducha, kooperácie medzi žiakmi, 

Motivačná 

Informačno-receptívna – metóda 

hovoreného slova, 

Metóda písaného slova a grafického 

znázornenia – práca s nákresom 

pohybového úkonu, 

Metódy názorno-demonštračné, 

praktické, 

Produktívne metódy – hra –

spolupráca, 

Metódy z logického aspektu, 

Metódy organizačného aspektu, 

Výklad  

 

Vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru 

bez pracovného napätia, umožniť 

žiakom citovo prežívať radosť z 

pohybu,  

Striedať všetky didaktické 

formy: hromadná, skupinová, 

individuálna, 



 

 

 

 

6. Hodnotenie a klasifikácia:  

 Predpokladom spravodlivého hodnotenia žiakov je ich čo najlepšie poznanie. Hodnotenie žiakov je integrujúcou súčasťou výchovno-

vzdelávacej práce v športovej príprave. Je jedným z prostriedkov získavania pre ich vlastné telesné, pohybové, psychické intelektuálne 

zdokonaľovanie, pre utváranie trvalého vzťahu k telesnej výchove a športu a starostlivosti o svoje zdravie. 

 V športovej príprave sa hodnotí nielen zlepšenie jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale aj to, či žiak 

získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania ale aj mimo neho, či pociťoval z nej 

radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného štýlu. 

Psychologická  Slovná 

Názorná  

Praktická 

Metóda modelovaného tréningu 

Metóda súťaženia 

Metóda vytvárania špeciálnych 

prekážok 

Metóda vysvetľovania a 

presvedčovania 

 

 

 

Najúčinnejším prostriedkom 

psychologickej prípravy je a zostane 

správna životospráva, systematický 

a náročný tréningový proces, 

Hromadná forma 

Skupinová forma 

Individuálna forma 

Testovanie  Motivačná,                        

Informačno-receptívna –metóda, 

hovoreného slova,                    

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy z logického aspektu, 

Diagnostické metódy,              

Metódy organizačného aspektu, 

 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru, 

Individuálna práca,             

Hromadná forma,                 

Skupinová,  



Základné ukazovatele hodnotenia žiaka sú: 

- posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho 

správania a adaptácie, 

- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka, 

- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu 

učebných programov zostavených učiteľom a realizovaný v škole 

Po ukončení každého tematického celku nasleduje hodnotenie na základe priebežného sledovania prejavov žiaka na vyučovaní – aktivita, 

snaha, samostatnosť, tvorivosť ale aj aktivita a angažovanosť v školskej a mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti. 

Kritériá hodnotenia sú pre žiakov známe pred hodnotením. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci a pridržiava sa hodnotiacich štandardov. 

Žiak má nárok na opravu. Na hodnotenie telesného rozvoja telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti sa použijú batérie 

a motorických testov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblasť: Pohyb a zdravie  

Predmet: Športová príprava volejbal 

Ročník : ôsmy 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet hodín Prierezové témy 

Herná 

príprava 

Rozvoj takých vlastností, 

schopností a vedomostí hráča, 

ktoré mu pomáhajú 

porozumieť obsahu deju 

a pravidlám hry 

Zabezpečenie vysokej úrovne 

rozvoja špeciálnych 

schopností, ktoré tvoria 

základňu zvyšovania herného 

výkonu 

Dosiahnutie vysokej úrovne 

senzomotorických zručností 

a ich optimálne využívanie 

v zložitých podmienkach hry 

Zdokonaľovanie tvorivého 

variabilného riešenia, rýchle sa 

meniacich herných situácií 

Osvojovanie si rôznych foriem 

interakcie a komunikácie 

hráčov medzi sebou 

a trénerom 

Rozvíjanie psychickej stability 

hráčov, ich zdravého 

sebavedomia 

 

Herné činnosti jednotlivca 

Nahrávka 

• „na normál“ pred seba 

obojručne zhora do zóny 4 

• „meter“ pred seba 

• strelená nahrávka pred 

seba a za seba do zóny 4, 

resp. 2 (doplnkovo) 

• nahrávka na rýchlik 

(doplnkovo) 

Prihrávka obojručne zdola 

• v osi tela na mieste a po 

pohybe 

• mimo osi tela na mieste a 

po pohybe 

Podanie 

• čelné rotované 

• plachtiace podanie 

• podanie vo výskoku 

(doplnkovo) 

Útočný úder 

• ulievka 

• smeč z vysokej nahrávky 

• smeč z metrovej nahrávky 

• smeč zo strelenej 

nahrávky pred nahrávacom 

a za nahrávacom 

Dosiahnuť stupeň osvojenia 

a zdokonalenia individuálnej 

práce s loptou 

Zvýšiť úroveň kreativity pre 

spoluprácu v kombináciách so 

spoluhráčmi 

Rôzne zložité reťazce herných 

činností jednotlivca 

v dynamickom pohybe. 

Kombinácie pri riešení 

štandardných herných situácií 

v rámci útoku, obrany v poli, 

na sieti. 

Uplatňovanie adekvátnych 

variantov hry v útočných 

kombináciách družstva. 

Žiak je schopný, dokáže bez 

väčších nedostatkov pomerne 

stabilne prakticky predviesť 

techniku: 

• odbitia obojručné zhora vo 

forme základnej nahrávky 

• odbitia obojručne zdola v osi 

tela a mimo osi tela vo forme 

prihrávky (príjmu podania 

a vyberania ľahkých a ťažkých 

lôpt v stoji) 
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(doplnkovo) 

• „rýchlik“ pred 

nahrávacom (doplnkovo) 

Pádová technika s loptou 

Jednoblok 

Blokové presuny 

Herné kombinácie 

• Útočné kombinácie s 

vysokými a zrýchlenými 

nahrávkami v súlade s 

odporúčaným 

druhom útočného úderu a 

nahrávky 

• Postavenie na príjme 

podania so 4 hráčmi 

• Obranné kombinácie na 

sieti - dvojblok na okrajoch 

a v strede siete 

• Vykrývanie dvojbloku 

jedným zadným hráčom za 

blokom, resp. obranná línia 

• Vykrytie vlastného 

útočníka 

Hra, herný systém 

• Herný systém 4 : 2 (s 

dvoma nahrávačmi, dvoma 

smečiarmi a blokármi) so 

zbiehaním 

zadného nahrávača pri 

príjme podania v 

protiútoku 

•. V každom cvičení 

• útočného úderu – smeča z 

vysokej a metrovej nahrávky a 

ulievky 

• jednobloku a blokových 

presunov 

• vyberania ťažkých lôpt v 

prevale (dievčatá) alebo skoku 

letmo (chlapci) 

Žiak je schopný tieto HCJ 

uplatňovať účelne v zápasoch v 

herných kombináciách v rámci 

používaného herného systému. 

 



dôsledne dbať na správne 

technické vykonanie 

akejkoľvek hernej 

činnosti jednotlivca (HCJ). 

•. Používať menší počet 

cvičení v tréningovej 

jednotke a dbať na ich 

dôsledné a presné 

vykonávanie s minimom 

chýb. 

• Odstraňovať nedostatky v 

technike a rozvíjat u hráčov 

vnútornú spätnú väzbu. 

• Okrem prípravných 

cvičení používať herné 

cvicenia s nepremenlivými 

a čiastočne 

premenlivými 

podmienkami. 

• Rozvíjať tvorivosť 

žiakov, ich taktické 

myslenie a konanie. 

• Postupne začať 

špecializovať hráčov na 

útočníkov a nahrávačov. 

• Náročnejšie HCJ (podanie 

vo výskoku, rýchlik) 

nacvičovať len pri 

dostatočnej 

technickej úrovni 

základných HCJ. 

 



Kondičná 

príprava  

 

 

 

 

 

 

 

• Podporiť prirodzený 

biologický rozvoj, t. j. využiť 

senzitívne obdobia rozvoja 

pohybových schopností 

osobitne u chlapcov. 

•. Zabezpečiť všestranný 

rozvoj pohybových schopností 

s hlavným akcentom na 

rýchlostné, rýchlostno-silové a 

koordinačné schopnosti. 

• Upevniť väzivový, svalový a 

šľachový aparát zabezpečujúci 

predovšetkým správne 

držanie tela. Vyrovnávať 

prípadnú svalovú 

nerovnováhu. 

• Položiť základy pre 

tréningové zaťaženie v 

kadetskej kategórii. 

Podporiť prirodzený 

biologický rozvoj, t. j. využiť 

senzitívne obdobia rozvoja 

pohybových schopností 

osobitne. 

•. Zabezpečiť všestranný 

rozvoj pohybových schopností 

s hlavným akcentom na 

rýchlostné, rýchlostno-silové a 

koordinačné schopnosti. 

• Upevniť väzivový, svalový a 

šľachový aparát zabezpečujúci 

predovšetkým správne 

Rýchlostné schopnosti  

• Pohybové hry na rozvoj 

rýchlosti 

• Bežecké štafety 

• Bežecká abeceda 

• Šprintérske cvičenia 

• Rýchle prebehy, krokové 

variácie, resp. preskoky cez 

švihadlá, gymnastické 

kruhy, 

tyče a pod. 

• Nízke, rýchle preskoky 

švihadiel 

• Športové hry - rugby, 

hádzaná, basketbal, futbal, 

fresbee 

• HCJ – vyberanie lôpt 

Rýchlostno-silové 

schopnosti  

• Pohybové hry s hádzaním 

a skákaním 

• Štafetové súťaže s 

prvkami skákania a 

hádzania 

• Ľahká atletika – skoky, 

hody, prekážkové behy 

• Gymnastika - preskoky 

• Švihadlá 

• Opakované skoky, 

preskoky, výskoky 

• Plné lopty (1 a 2 kg) 

Silové schopnosti  

Zvládnuť všetky druhy 

rýchlosti, hlavne štartovú 

rýchlosť, lokomočnú, rýchlosť 

vykonávania herných činností 

jednotlivca, herných 

kombinácií a herných 

systémov. 

Zvládnuť vytrvalosť vo 

vykonávaní herných činností 

jednotlivca a následne herných 

činností družstva. 
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držanie tela. Vyrovnávať 

prípadnú svalovú 

nerovnováhu. 

• Položiť základy pre 

tréningové zaťaženie v 

kadetskej kategórii. 

Dosiahnuť a udržať kondičnú 

pripravenosť na takej úrovni, 

aby mohol hráč podávať v hre 

čo najlepší výkon. 

Zvyšovanie funkčných 

a psychických možností hráča 

všestranný telesný rozvoj 

a vytvorenie takého 

motorického potenciálu 

športovca, ktorý mu umožní 

pri uplatnení racionálnej 

techniky a taktiky dosiahnuť 

vysokú úroveň športového 

majstrovstva 

• Pohybové hry s 

úpolovými prvkami,  

• Úpoly, úpolové cvičenia 

• Cvičenia s odporom 

spolužiaka 

• Cvičenia s využitím 

hmotnosti vlastného tela  

• Plné lopty 1 – 3 kg 

• Trenažéry, činky 

primeranej hmotnosti 

Pohyblivosť a ohybnosť  

• Švihové cvičenia 

• Strečing 

Koordinačné schopnosti  

• Pohybové hry 

• Športové hry 

• Gymnastika 

• Akrobacia 

• Manipulácia s rôznymi 

loptami 

• Štafetové súťaže s častým 

obmieňaním úloh a 

podmienok, signálov, 

náčinia a pod. 

• HCJ v nezvyčajných 

podmienkach a polohách 

• HCJ s akcentom na 

presné umiestnenie 

• Prípravné hry na rôznych 

ihriskách a pod. 

Vytrvalostné schopnosti  • 

Behy metódou súvislého, 



neprerušovaného 

zaťaženia 

• Fartlek 

• Plávanie 

• Pohybové hry 

• Aerobik 

• Športové hry 

 Vyrovnáva sa pomer 

kondičnej a hernej 

prípravy. 

 Kondičná príprava má 

stále všestranný charakter. 

 Objem zaťaženia 

prevažuje nad jeho 

intenzitou. 

 V závere etapy sa pri 

rozvoji pohybových 

schopností môžu používať 

špeciálne 

pohybové činnosti, t. j. 

HCJ. 

 Stále prevažuje hravá a 

pestrá forma, narastá však 

význam opakovacej 

metódy. 



Teoretická 

príprava 

 

Teoretická príprava tvorí 

nielen súčasť iných zložiek 

prípravy, ale realizuje sa aj 

formou hráčskych schôdzí, 

taktických porád, besied, 

spoločných návštev 

volejbalových zápasov a 

pod. Používanie slovných 

metód je bezproblémové. Žiaci 

majú dostatočne rozvinuté 

abstraktné myslenie, zväčšený 

okruh chápania, disponujú 

lepším logickým a 

abstraktným 

chápaním, sú prístupnejší k 

racionálnemu zdôvodňovaniu. 

 

 Všeobecné poznatky z 

anatómie, hygieny,  

 Základné poznatky o 

volejbalovom dianí vo 

svete a v SR) 

 Základné poznatky o 

volejbalovom dianí v 

mieste bydliska 

 Špeciálne poznatky zo 

športového tréningu a 

volejbalu ako hry 

Základné poznatky z 

tréningového procesu a 

súťaženia 

Základné poznatky o 

rozvoji pohybových 

schopností 

Základné poznatky o 

technike a taktike 

základných herných 

činnosti jednotlivca 

Základné poznatky herných 

kombinácií a systémov 

Pravidlá a ich aplikácia v 

hre a pri rozhodovaní 

Vie informovať o 

najvýznamnejších podujatiach 

vo svetovom i našom 

vrcholovom volejbale a ich 

výsledkoch; pozná víťazov 

súťaži a najlepších hráčov; 

Vie  identifikovať 

najzákladnejšie chyby v 

technike, a to tak vlastné ako aj 

u spoluhráčov; 

Vie vymenovať hráčske 

funkcie, ich miesto na ihrisku a 

hlavné úlohy v útoku a v 

obrane; 

Dokáže nakresliť, resp. na 

magnetickej tabuli znázorniť 

rozostavenie hráčov. v 

jednoduchých 

kombináciách a v hernom 

systéme, ich prípadné presuny 

a výmeny; 

Dokáže  rozhodovať 

tréningový zápas a viesť 

jednoduchý zápis. 
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Psychologic-

ká príprava 

 

 

 

 

 Vytvoriť pozitívny vzťah k 

volejbalu, súťaženiu, tréningu. 

 Osvojiť si správanie v zmysle 

fair-play. 

Vypestovať alebo ďalej rovíjat 

prirodzenú potrebu zvyšovania 

výkonu, ašpirácie, 

sebazlepšovania. 

 Budovať dobrý sebaobraz a 

sebavedomie žiaka. 

 Skvalitňovať sociálnu 

emocionalitu žiaka. 

Psychologická príprava je 

súčasťou celého tréningového 

procesu. Významnú úlohu 

zohráva osobný príklad 

učiteľa/trénera. 

Utváranie postojov a 

motivácie žiaka. 

Rozvoj vôľových a 

všeobecných mravných 

vlastností. 

Rozvoj vlastností, ktoré 

charakterizujú pozitívny 

postoj k ľuďom. 

Rozvoj senzorických a 

senzomotorických 

schopností. 

Rozvoj intelektuálnych 

schopností a zručnosti. 

Dodržiavanie pravidiel fair-

play. 

 

Žiak je schopný, dokáže 

• prejaviť záujem o šport a 

volejbal osobitne 

• rešpektovať základné mravné 

a etické normy 

• vychádzať s ostatnými 

spolužiakmi a rešpektovať 

skupinové pravidlá 

• mat pravidelnú dochádzku na 

tréning a zápasy a dobrú 

tréningovú morálku 
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Testovanie Osvojenie pohybových 

činností 

Predviesť správnu techniku 

testov 

Správne vykonávanie 

všeobecných motorických 

testov a špeciálnych 

motorických testov 

 

Vedieť správne vykonať 

techniku predpísaných testov 
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