
 

 

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 

Ročník  deviaty 

Škola 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 školaa 

 

 

2. Charakteristika predmetu 

  

      Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra ako súčasť vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je zameraný na rozvoj komunikačných 

schopností žiakov v materinskom jazyku, osvojenie si správneho pravopisu a gramatiky  v ústnej i písomnej podobe a získanie čitateľských 

zručností. 

     Dobré zvládnutie jazykového a slohového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne 

sa uplatniť v ďalšom živote. 

     Vyučovanie literárnej výchovy smeruje k nadobudnutiu vzťahu k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, 

k rozvíjaniu pozitívneho vzťahu žiakov k literatúre a k ďalším druhom umenia. 

 

    Obsah učiva SJ a slohu  je v jednotlivých ročníkoch usporiadaný do tematických celkov: 

I. Opakovanie učiva  

II.  Zvuková rovina jazyka a pravopis 

III.     Významová/lexikálna rovina  

IV.     Tvarová/morfologická rovina jazyka 

V.     Syntaktická/skladobná rovina  



 

 

VI.     Sloh 

 

3. Ciele vyučovacieho  predmetu 

 

      V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú 

jazykovú kompetenciu.  

     Súčasťou predmetu je aj zložka sloh, ktorá je zameraná najmä na vlastnú tvorbu jazykových prejavov. Spoločným cieľom obidvoch zložiek je  

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

     Najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a 

pod.  

    V literárnej výchove smerujeme k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na 

príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto 

koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských 

schopností, prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsah čítaného textu. 

 

Špecifické ciele  predmetu 

 

Čítanie: 

 zamerať svoje čítanie podľa potreby 

 pochopiť význam textu 

 pochopiť formálnu stránku textu 

 odlíšiť vetu a text 

 pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie 

 pochopiť význam lexikálnych jednotiek 

 

Písanie 

 vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

 organizovať text z hľadiska kompozície 

 zosúladiť štylistickú úroveň s cieľom písania a čitateľmi 

 štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia 

 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií 

 transformovať texty z jedného žánru do druhého 



 

 

 opakované čítanie a oprava konceptu textu so zameraním na gramatiku, interpunkciu a pravopis 

 revidovať a editovať koncept  s využitím spätnej väzby od učiteľa a spolužiakov 

 rešpektovať jazykové pravidlá 

 

Hovorenie 

 vyjadriť myšlienky a informácie s rôznym cieľom pre špecifické publikum 

 organizovať a rozvíjať svoje myšlienky v súlade s komunikačnou situáciou 

 používať informácie a textové pasáže z iných zdrojov, napr. humorný príbeh a materiál z iných médií 

 používať slovnú zásobu primeranú určitému cieľu  komunikácie a publiku 

 štylizovať jednoduché vety a jednoduché súvetia v texte 

 rešpektovať jazykové pravidlá   

 využívať pri komunikácii jazykové a mimojazykové prostriedky 

 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Vyučovanie slovenského jazyka v základnej škole z psycholingvistického hľadiska stavia na tvorivosti a detskej hre, na tvorení vlastného 

textu (hra s jazykom) 

Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka orientuje na najčastejšie a veku primerané komunikačné situácie, ktoré 

sú ilustrované napr. na príkladoch textov v učebniciach, na videozáznamoch, precvičované formou dramatizácie textov či simulovania rozličných 

situácií. 

Zo systémového hľadiska sa jednotlivé jazykové javy nepreberajú izolovane, ale vždy v súvislosti s inými jazykovými javmi, pričom sa 

berie do úvahy hierarchia jednotiek jazykového systému a jeho jednotlivých rovín. Rozlišuje sa centrum a periféria jazykových javov. Skúma sa 

forma a obsah jazykových jednotiek, gramatických kategórií, popri synchrónii sa v odôvodnených prípadoch upozorňuje aj na diachróniu 

jazykových javov. Dôraz sa pritom kladie na tie jazykové roviny, ktoré majú vyústenie v texte, t. j. na lexikálnu a syntaktickú rovinu. Posilňuje 

sa vyučovanie rečových prejavov, od reprodukcie textov sa postupne prechádza k tvorbe vlastných textov. Precvičuje sa ústna podoba rôzne 

uplatňovaná v jednotlivých štýloch či žánroch. 

V oblasti štylistického uplatnenia jazykových prostriedkov sa prechádza na spojenie jazykovej slohovej zložky vyučovania slovenského 

jazyka do jedného celku. Od holého osvojovania si vedomostí o jazykových javoch sa tak prechádza k nácviku uplatnenia preberaného 

jazykového javu v praktickej komunikácii. Žiaci získavajú základné poznatky o súčinnosti slohových postupov a slohových útvarov. Pozornosť 

sa zameriava aj na štýly.  

V oblasti jazykovej kultúry sa postupne prechádza od osvojovania si zvukovej a pravopisnej normy k základom lexikálnej, morfologickej 

a syntaktickej normy a poznatkov z dejín jazyka a jazykovedy. Vyučovací proces vyúsťuje do získavania poznatkov o primeranom štylistickom 



 

 

využívaní jednotlivých jazykových prostriedkov. Dôležitou zásadou vyučovania slovenského jazyka je, že sa nemá vyučovať metatext, ale text 

patriaci k rozličným štýlom, s uplatnením rozličných slohových postupov i jazykových i mimojazykových prostriedkov (čiže učivo má byť 

viazané na isté komunikačné situácie). Pri práci z textom sa žiaci k poznatkom o jednotlivých jazykových javov a o jazykovom systéme ako 

celku dopracúvajú metódou postupných krokov. Učiteľ ich vedie tak, aby sami vyčlenili z textu skúmaný jav, odhalili jeho podstatné znaky, našli 

súvislosti s inými jazykovými javmi, zaradili jazykový jav do jazykového systému. Ďalším krokom je tvorenie vlastného textu z analyzovaným 

javom, čím sa žiaci učia prakticky komunikovať a používať preberané jazykové javy. Až potom nasledujú cvičenia na zmechanizovanie hľadania 

a používania preberaného javu v texte, na určovanie jeho základných charakteristík. Záver tvorí zhrňujúce poučenie o preberanom jave, o jeho 

začlenení do širšej skupiny jazykových javov formou prehľadných tabuliek, grafov a pod. 

Pri poznatkoch z teórie (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale o pochopenie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu 

Pri osvojovaní si jednotlivých jazykových javov a v ich bohatosti a vnútornej diferencovanosti sa uplatňuje induktívna metóda, jednotlivé 

varianty sa učia vždy na pozadí invariantu.  

Precvičovanie jazykovo- štylistických osobitostí sa odporúča uskutočňovať v rozsahu žánrového vymedzenia v literatúre v danom 

ročníku.  

 Vyučovanie slovenského jazyka je založené na komunikatívno–poznávacom princípe, ktorý spočíva vo vyhľadávaní jednotlivých 

jazykových javov v rôznych typoch textov, v následnom usúvzťažnení, triedení a systematizovaní analyzovaných javov, ktoré vedie k istému 

zovšeobecnému poznatku o danom jave. Poučenie o preberanom jave a jeho začlenení do širšej skupiny javov sa môže robiť formou prehľadných 

tabuliek, grafov a pod. pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale o chápanie podstaty, vysvetlenie 

a aplikáciu. Dôležité je precvičovanie poznaného jazykového javu ktoré vyúsťuje do jazykovej praxe, čiže žiaci sa učia využívať poznaný 

a precvičený jazykový jav pri tvorení prvých vlastných textov.  

  

5.Stratégia vyučovania 

 

 Učiteľ využíva rozličné vyučovacie metódy (napr. heuristickú , analyticko- syntetickú atď.) a rozmanité formy práce. Ich výber a použitie 

závisí od konkrétnych podmienok pri rešpektovaní zásady primeranosti veku.  

Významné miesto má samostatná práca žiakov s dôrazom na diferencovanosť úloh a individuálny prístup učiteľa k žiakom. Ďalej je to 

práca v dvojiciach či skupinách, ktorá ma byť účelná a má sa využívať funkčne. Je potrebné rozvíjať invenciu žiakov a využívať ich hravosť 

prostredníctvom didaktických hier. Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti, pričom sa okrem textu v učebnici či v pracovnom zošite, živého 

príkladu učiteľa , názorných pomôcok a jazykových príručiek využívajú akusticko- auditívne pomôcky a opticko- akustický kanál (televízia, 

video). Učiteľ využíva rozličné typy úloh a cvičení, motivuje žiakov v práci.  

 Rozsah a obsah domácich úloh má byť účelný pri rešpektovaní zásady primeranosti veku, aby žiak nepísal domácu úlohu dlhšie ako 20 

minút. Obsahovo by mali byť zamerané:  

- v jazykovej zložke na tie javy, ktoré sú náročné na vnímanie a je potrebné domáce precvičenie,  



 

 

- v slohu buď na prípravu jazykového materiálu a nečistopisu (konceptu), alebo na upravenie konceptu na čistopis.  

Pri písaní diktátov sa dodržiavajú didaktické zásady diktovania. Dôležitá je ústna analýza nedostatkov v diktáte. Je v právomoci učiteľa 

rozhodnúť, koľko nácvičných diktátov bude predchádzať kontrolnému diktátu (aj aký typ nácvičného diktátu to bude a akou formou sa bude 

realizovať).  

Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s jazykovými javmi a s využitím žánrovo- tematického osnovania v literatúre z dôrazom na 

rozvoj komunikačných zručností žiakov. Výber tém sa ponecháva na učiteľa, ktorý ma možnosť učivo aktualizovať a prispôsobovať podľa 

vlastného uváženia.  

Klasifikované slohové písomné práce sa píšu v škole a predchádza im písomná príprava a práca s konceptom (odporúča sa používanie 

korektorských značiek, ktoré umožňujú efektívne využívať pracovný čas). Rovnako dôležitá je analýza nedostatkov v písomnej práci, ktorá sa 

spravidla robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri ústnych jazykových prejavoch učiteľ upozorňuje na správnu výslovnosť, na 

správne slová/tvary slov, slovesné väzby, na štylistickú primeranosť výberu jazykových, parajazykových a extrajazykových prostriedkov. 

 

 

6. Učebné zdroje 

 

KRAJČOVIČOVÁ, J. – KESSELOVÁ, J.: Slovenský jazyk pre 9.ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1.vyd. 

Bratislava: SPN, 2011, 125 s. ISBN 978-80-10-02106-2 

PETRÍKOVÁ, D.: Literárna výchova pre 9.ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 1.vyd. Harmanec: VKÚ, 2011, 

112 s. ISBN 978-80-8042-626-2 

 

7. Kritériá hodnotenia 

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 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy pre 9.ročník- jazyková zložka 

 

Tematický 

celok 

Počet 

hodín 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Opakovanie 

učiva z 8. 

ročníka 

5h Zvuková stránka jazyka 

a pravopis 
 Opakovanie a utvrdenie učiva z nižších 

ročníkov 

 Pravopis a jeho zdôvodnenie 

 

Žiak:Vie samostatne, formou 

tichého čítania skontrolovať 

svoj text i text iného žiaka s 

cieľom identifikovať jednotlivé 

chyby a následne ich opraviť, 

pričom pri oprave textu aplikuje 

nadobudnuté znalosti z 

pravopisu, lexikológie, 

morfológie, syntaxe a slohu  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

 

 10h Náuka o slove  Pojem obrazné pomenovanie 

 Priame pomenovanie 

 Nepriame pomenovanie 

- Prirovnanie 

- Metafora 

- Metonymia 

- Personifikácia 

 

Žiak vie: 

 Vie pomenovať 

skutočnosť priamo 

a nepriamo 

 Vie aplikovať 

nadobudnuté vedomosti 

v práci s textom a to tak, 

že v texte vie vyhľadať 

jednotlivé typy 

nepriamych pomenovaní  

 Vie vymenovať 

nepriame pomenovania,  

 Vie určiť, prečo sa 

používajú, čo 

znamenajú a uviesť na 

ne príklady 

 analyzovať lexikálnu 

stránku textu a vysvetliť 

Osobný a sociálny 

rozvoj 



 

 

štylistický význam a 

funkciu jazykových 

prostriedkov v texte.  

 15 Tvaroslovie  Opakovanie a utvrdenie učiva z nižších 

ročníkov 

 Slovné druhy 

- Podstatné mená: 

 Zvieracie podstatné mená  

 Neživotné podstatné mená 

zakončené na –r, -l 

 Nesklonné podstatné mená 

 Skloňovanie slova pani 

- Prídavné mená:  

 vzory matkin, otcov, páví 

 delenie prídavných mien 

- Slovesá:  

 Slovesný vid 

 Slovesný spôsob 

 Činnostné a stavové slovesá 

 Zvratné slovesá 

- Zámená 

 Druhy zámen 

- Príslovky 

 Druhy prísloviek 

- Predložky 

 Prvotné a druhotné 

- Spojky  

 Priraďovacie a podraďovacie 

 Písanie čiarky 

- Častice a citoslovcia 

Žiak vie: 

 Utvrdzuje  a aktívne 

využíva doterajšie 

poznatky z nižších 

ročníkov 

 Dokáže  nájsť vo vete 

všetky slovné druhy 

a pomenovať ich 

 pozná a vie 

reprodukovať vzory 

pomnožných 

podstatných mien  

 vie určiť vzor 

zvieracieho a 

neživotného  

podstatného mena 

zakončeného na –r, -l 

 vie skloňovať slovo pani 

 pozná a vie použiť  

vzory prídavných mien 

 ovláda pravopis vzorov 

matkin, otcov, páví 

 vie, ako delíme prídavné 

mená a jednotlivé 

prídavné mená zaradiť 

k správnemu druhu 

 vie určiť všetky 

gramatické kategórie 

slovesa + 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Regionálna 

výchova 

 



 

 

zvratnosť/nezvratnosť 

 vie určiť správny druh 

predložky, príslovky, 

spojky 

 dokáže správne uviesť 

čiarku  

 vie vo vete nájsť všetky 

slovné druhy 

Zvuková 

stránka jazyka 

15 Intonačné prostriedky 

reči 
 prízvuk 

 dôraz 

 prestávka 

 melódia 

 tempo reči 

 sila hlasu 

Žiak vie: 

 zdôvodniť dôležitosť 

suprasegmentálnych 

javov  

 vysvetliť jednotlivé 

prozodické vlastnosti 

reči 

 

  Hlásky  delenie hlások 

 samohlásky 

 spoluhlásky  

 dvojhlásky 

 z hľadiska pravopisu 

- tvrdé, mäkké a obojaké 

 z hľadiska znelosti 

- znelé a neznelé, zvučné 

 spodobovanie 

Žiak vie: 

 vymenovať 

a memorovať slovenské 

hlásky 

 dokáže vedomosti 

o nich využiť aj v praxi 

 vie určiť kde nastáva 

znelostná asimilácia 

 zdôvodniť prečo 

znelostná asimilácia 

nastáva 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

  Pravopis cudzích slov  pravopis cudzích slov Žiak vie: 

 vysvetliť výslovnosť 

a pravopis slov cudzieho 

pôvodu 

 dokáže nájsť v texte 

slová cudzieho pôvodu 

Multikultúrna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Regionálna 



 

 

výchova 

  Interpunkčné 

znamienka 
 bodka 

 čiarka 

 otáznik 

 výkričník 

 dvojbodka 

 bodkočiarka 

 pomlčka a spojovník 

 úvodzovky 

 

Žiak vie: 

 z obsahovej stránky vety 

správne rozhodnúť, aké 

interpunkčné znamienko 

použije 

 rozlíšiť graficky 

pomlčku a spojovník 

 správne v texte použiť 

pomlčku a spojovník 

 správne zapísať priamu 

reč 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Významová 

stránka jazyka 

(Náuka o slove) 

 Slovná zásoba  pojem slovo, slovná zásoba 

 delenie slovnej zásoby podľa: 

 vecného významu 

- synonymá 

- homonymá 

- antonymá 

- jednovýznamové a viacyýznamové slová 

 dobového výskytu 

- archaizmy 

- historizmy 

- neologizmy 

- zastarané slová 

 citového zafarbenia 

- neutrálne a citovozafarbené 

 pôvodu 

- domáce a cudzie 

 štýlovej príslušnosti 

 

 spisovnosti 

Žiak vie: 

 vysvetlit pojem 

lexikológia 

 vie správne zařadit 

slovo k správnemu 

druhu slovnej zásoby 

 vie prakticky využiť 

slovenské jazykovedné 

slovníky 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Regionálna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 



 

 

- spisovné a nespisovné slová 

 slovník 

 10 Obohacovanie slovnej 

zásoby 
 jednoslovné pomenovanie 

 viacslovné pomenovanie: 

- frazeologizmy: 

 frazeologický slovník 

 porekadlo 

 príslovie 

 pranostika 

 okrídlené výrazy 

 združené pomenovanie 

 Pojem obrazné pomenovanie 

 Priame pomenovanie 

 Nepriame pomenovanie 

- Prirovnanie 

- Metafora 

- Metonymia 

- Personifikácia 

 

 

Žiak:  

 vie,  že deje vôkol nás 

môžeme pomenovať 

jednoslovným, 

viacslovným alebo 

združeným 

pomenovaním 

 vyhľadať, rozlíšiť, 

vysvetliť funkciu a určiť 

význam v texte: 

jednoslovné 

pomenovania, 

viacslovné pomenovania 

(združené 

pomenovania), 

frazeologizmy  

 vie určiť rozdiel medzi 

frazeologickou 

jednotkou a združeným 

pomenovaním 

 vie vysvetliť jednotlivé 

frazeologické jednotky 

 vie vyhľadať 

frazeologické jednotky 

vo frazeologickom 

slovníku  

 vie, že k jednotlivým 

frazeologickým 

jednotkám zaradzujeme 

Regionálna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

 



 

 

porekadlá, príslovia, 

pranostiky, prirovnania 

a okrídlené výrazy 

 vie vysvetliť jednotlivé 

frazeologické jednotky 

 Vie pomenovať 

skutočnosť priamo 

a nepriamo 

 Vie aplikovať 

nadobudnuté vedomosti 

v práci s textom a to tak, 

že v texte vie vyhľadať 

jednotlivé typy 

nepriamych pomenovaní  

 Vie vymenovať 

nepriame pomenovania,  

 Vie určiť, prečo sa 

používajú, čo 

znamenajú a uviesť na 

ne príklady 

 analyzovať lexikálnu 

stránku textu a vysvetliť 

štylistický význam a 

funkciu jazykových 

prostriedkov v texte.  

 

  Obohacovanie slovnej 

zásoby 
 Bezpríponové odvodzovanie podstatných 

mien 

 Tvorenie slov: SLOVOTVORNÉ POSTUPY 

- Odvodzovaním: 

 Slovotvorná predpona 

 Slovotvorná prípona 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Osobný a sociálny 

rozvoj 



 

 

 Slovotvorný základ 

 Základové slovo 

 Skladaním 

 Skracovaním 

 Skratka 

 Značka 

 Iniciálová skratka 

 Skratkové slovo 

 

 

 

  

Tvaroslovie 11 Prídavné mená  Aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov 

 Vzory prídavných mien 

 Stupňovanie prídavných mien 

 Pravopis prídavných mien 

Žiak: 

 Vie využiť a aplikovať 

v problémových úlohách 

svoje vedomosti 

o prídavných menách 

 Vie určiť správny vzor 

prídavného mena 

 Ovláda pravopis 

prídavných mien 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

  Zámená  Aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov 

 Delenie zámen: 

- Osobné zámená 

 Základné  

 Privlastňovacie 

- Zvratné zámená 

 Základné 

 Privlastňovacie 

- Ukazovacie 

- Opytovacie 

- Vzťažné 

- Vymedzovacie 

- Neurčité 

 

Žiak:  

 Vie určiť gramatické 

kategórie slovies z textu 

, 

 oboznámiť sa 

s kategóriou slovesného 

rodu 

 ovládať spôsoby 

tvorenia slovies 

v činnom i trpnom rode 

 pozná jednotlivé 

neurčité tvary slovies 

 vie určiť, podľa ktorého 

vzoru sa jednotlivé 

neurčité tvary skloňujú 

Osobný a sociálny 

rozvoj 



 

 

 použiť zámeno 

v písomnej komunikácii 

  Číslovky  Aktivizácia vedomostí z predošlého ročníka 

 Delenie čísloviek: 

- Radové 

 Vzor pekný, cudzí 

 Určité a neurčité 

- Základné 

 Určité a neurčité 

- Násobné 

 Koľkokrát? 

 Koľko ráz? 

 Koľkonásobný? 

 

- Druhové 

 Určité a neurčité 

- Skupinové 

 Určité a neurčité 

 

Žiak: 

 ovládať pravopis a 

skloňovanie číslovek 

 určiť rozdiel medzi 

radovými, základnými, 

násobnými, 

skupinovými a 

druhovými číslovkami 

 vie určiť vzor 

a gramatické kategórie 

čísloviek 

 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

  Slovesá  Aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov 

 Gramatické kategórie slovies 

- Osoba 

- Číslo 

- Čas 

- Spôsob 

- Vid 

- Slovesný rod 

 Neurčité slovesné tvary 

- Neohybný neurčitý člen 

 Neurčitok 

 Prechodník 

- Ohybný neurčitý člen 

 Činné príčastie prítomné 

Žiak: 

 Dokáže nájsť 

a pomenovať v texte 

predložky 

 vie rozoznať prvotné 

a druhotné predložky 

Osobný a sociálny 

rozvoj 



 

 

 Trpné príčastie 

 Slovesné podstatné meno 

  Príslovky  Aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov 

 Delenie prísloviek: 

- Miesta 

- Času 

- Spôsobu  

- Príčiny 

 Stupňovanie prísloviek 

- Priame a nepriame 

 Pravopis prísloviek 

Žiak: 

 Vie nájsť  a pomenovať 

v texte príslovku 

 Dokáže vytvoriť 

príslovku z príslušného 

slovného druhu 

 Rozlíšiť a pomenovať 

jednotlivé typy 

prísloviek 

 Zaradiť príslovku 

k správnemu druhu 

 Vie správne stupňovať 

príslovky 

 Ovláda pravopis 

prísloviek a dokáže ho 

zdôvodniť 

 vie nájsť a pomenovať 

spojky v texte 

 rozoznáva podraďovacie 

a priraďovacie spojky 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

  Predložky  Aktivizácia vedomostí z predošlých ročníkov 

 Delenie predložiek: 

- Prvotné  

 Jednoduché 

 Zložené 

- Druhotné 

 Z podstatných mien 

 Z prísloviek 

 Zo slovies 

Žiak: 

 vie pomenovať slovný 

druh predložky 

 dokáže určiť druh 

jednotlivých prdložiek 

 vie, čo je vokalizácia 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 



 

 

  Spojky   Aktivizácia vedomoszí z predošlých očníkov 

 Delenie spojok 

- Priraďovacie 

- Podraďovacie 

 Pravidlá písania čiarky 

Žiak: 

 vie nájsť a pomenovať 

spojky v texte 

 rozoznáva podraďovacie 

a priraďovacie spojky 

 ovláda pravopis čiarky 

 

 Vie definovať vetu 

 Pozná jednotlivé typy 

viet podľa zámeru 

hovoriaceho 

 Vie rozlíšiť jednoduchú 

vetu od súvetia 

 Vie vysvetliť rozdiel 

medzi jednočlennou 

a dvojčlennou vetou 

 Dokáže definovať holú 

a rozvitú vetu 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

 

  Častice a citoslovcia  Aktivizácia vedomostí z predošlých  

ročníkov 

 Pravopis citosloviec 

 Písanie čiarky pri časticiach 

Žiak: 

 vie pomenovať slovný 

druh citoslovcia 

 dokáže nájsť v texte 

citoslovcia 

 ovláda pravopis 

citosloviec 

Regionálna 

výchova 

Osobný  

a sociálny rozvoj 

  Jednoduchá veta a 

súvetie 
 Sklady 

- Prisudzovací 

- Určovací 

- Priraďovací 

 Hlavné vetné členy 

- Podmet 

 poznať rozdiel medzi 

jednoduchou vetou 

a súvetím 

 v texte identifikovať 

jednoduché súvetia a 

chápať ich využitie v 

 



 

 

 Vyjadrený 

 Nevyjadrený 

- Prísudok 

 Slovesný 

 Neslovesný 

 Vedľajšie vetné členy 

- Predmet 

 Priamy 

 Nepriamy 

- Príslovkové určenie 

 Miesta 

 Času 

 Príčiny 

 Spôsobu 

- Prívlastok 

 Zhodný 

 Nezhodný 

- Prístavok 

 Jednoduchý 

 Rozvitý 

 Viacnásobný 

 pojem súvetie 

 delenie súvetí: 

- priraďovacie 

podraďovacie 

umeleckom i vecnom 

texte  

 tvoriť jednoduché 

súvetia s rôznou 

modalitou, dodržiavť 

správny slovosled a 

správne používať 

interpunkčné znamienka  

 vedieť určiť vzťah 

medzi vetami v súvetí 

 určiť druh súvetia – 

priraďovacie, 

podraďovacie 

 



 

Tabuľka č.2  slohová zložka 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Sloh 33 Jazykový štýl  členenie jazykových štýlov 

 hovorový 

 umelecký 

 administratívny 

 publicistický 

 náučný  

 rečnícky 

Žiak: 

 vie vysvetliť pojem 

jazykový štýl 

 vie vymenovať všetky 

jazykové štýly 

 vie zaradiť prihlášku  

k správnemu jazykovému 

štýlu  

Osobnostý a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

  Dovoľte, aby som vás 

privítal 
 Rečnícky štýl 

 Prívet 

 Slávnostný prejav 

 Prejav na konferencii 

 rétorika 

Žiak: 

 Vie definovať rečnícky štýl 

 Dokáže samostatne 

pomenovať text rečníckeho 

štýlu a nájsť v ňom 

jednotlivé jeho znaky 

 Pozná útvary rečníckeho 

štýlu 

 Vie vysvetliť pojem 

rétorika 

 Dokáže napísať a predniesť 

rečnícky príspevok 

Mediálna výchova 

Osobnostý a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

    Slohový postup 

- Opisný 

- Informačný 

- Rozprávací 

- Výkladový 

-  

Žiak: 

 Rozumie prepojeniu 

pojmov štýl a postup 

 

Osobnostý a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Mediálna výchova 



 

  Priateľstvo s knihou  Informačný slohový postup 

 Oznámenie 

 Správa 

 Pozvánka 

 Inzerát 

 

Žiak  

 žiak vie , že informačný 

slohový postup sa používa 

v jazykových prejavoch, 

ktorých cieľom je 

informovať, poskytovať 

objektívne, vecné údaje. 

 Žiak pozná slohové útvary 

informačného slohového 

postupu a dokáže ich 

prakticky využiť 

Osobnostý a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Mediálna výchova 

  Čo je životné prostredie?  Výkladový slohový postup 

 Populárny a vedecký 

výklad 

 Prednáška 

 Článok 

 Úvaha 

 

 

 

Žiak: 

 Pozná znaky výkladového 

slohového postupu 

 Vie rozlíšiť populárny 

a vedecký výklad 

 Dokáže vysvetliť rozdiel 

medzi prednáškou 

a článkom 

 Vie  predniesť príhovor  

s využitím: 

-  modulácie hlasu 

- Mimiky 

-  Gestikulácie 

-  očného kontaktu 

-  vzdialenosti od 

poslucháčov 

 Vie charakterizovať 

a napísať uvítací 

a záverečný príhovor 

 Vie, že štylistický útvar, 

v ktorom sa autor zamýšľa 

Osobnostý a sociálny 

rozvoj  

Mediálny výchova 



 

nad mravnými, 

spoločenskými, vedeckými 

alebo umeleckými 

problémami sa nazýva 

úvaha 

 Vie vytvoriť úvahu na 

presne uvedenú tému 

  Slová...čo všetko sa v nich 

schová? 
 Umelecký štýl Žiak:   

 Vie, aké jazykové 

prostriedky sa využívajú pri 

umeleckom štýle 

 

  Sláčikové nástroje  Náučný štýl a odborný opis 

 

Žiak: 

 Vie definovať náučný štýl 

a odborný opis 

Osobnostý a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova  

  Medzinárodný rok zemiaka  Opisný slohový postup Žiak: 

 Pozná jednotlivé slohové 

útvary opisu 

Osobnostý a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

  Tlačenica v svete tlačív  Administratívny štýl 

 Žiadosť 

 Úradný list a životopis 

 Peňažný poukaz 

 Štruktúrovaný životopis 

  

 

 

Žiak: 

 Vie, prakticky využiť 

znalosti o administratívnom 

štýle 

 Vie vypísať šekovú 

poukážku, podací list, 

žiadosť, životopis... 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

Mediálny výchova 

Multikultúrna 

výchova 

  Sedem miliárd činov  Publicistický štýl Žiak: 

 Vie definovať publicistický 

štýl a pozná jeho jednotlivé 

útvary 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 



 

 Dokáže v konkrétnych 

ukážkach nájsť základné 

znaky tohto štýlu 

zručnosti 

  Ústa sa u nezatvárajú 

 
 Hovorový štýl 

 

 

 

Žiak: 

 Pozná základné znaky 

hovorového štýlu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

Mediálny výchova 

Multikultúrna 

výchova 

  Dejiny jazyka  Dejiny jazyka 

 Slovenčina ako národný jazyk 

 Spisovný jazyk 

Žiak: 

 Pozná historické pozadie 

vzniku spisovného 

slovenského jazyka 

 Vie začeniť slovenčinu do 

systému slovanských 

jazykov 

 Pozná slovenské dialekty 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Regionálna výchova 

 

 

 



 

Tabuľka č.3 literárna výchova  

 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Poézia 25 Umelecké prostriedky  Umelecké prostriedky: 

- Verš 

- Strofa 

- rytmus 

- Metafora 

- Metonymia 

- Personifikácia 

- Prirovnanie 

- Zdrobnenina 

- Epiteton 

- Rým 

- Anafora 

- Epifora 

- Epanastrofa 

- Oxymoron 

- Polysyndeton 

- Synekdocha... 

Žiak: 

 Vie definovať a diferencovať 

jednotlivé umelecké 

prostriedky 

 Dokáže ich vyhľadať v texte 

 Dokáže urobiť povrchovú aj 

hĺbkovú interpretáciu textu  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

  Poézia Lyrická a epická poézia Rozdiely medzi lyrickou a epickou 

poéziou. Interpretácia, kompozícia 

literárneho diela, dialóg 

Vysvetliť pojem  

umeleckej viazanej reči 

- poézie. Definovať 

žánre patriace k poézii. 

Definovať pojmy – 

lyrická a epická poézia 

   K. Peteraj – Keď voda ľúbi Vyjadriť svoje pocity z literárneho 

textu. Nájsť  a pomenovať v texte 

umelecké jazykové prostriedky 

Aplikácia literárnovedných 

vedomostí na literárne texty 

OSR - sebaprezentácia 



 

s analogickou štruktúrou 

   Štúrovskí básnici Vyjadriť svoje pocity z literárneho 

textu. Nájsť  a pomenovať v texte 

umelecké jazykové prostriedky 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   S. Chalupka – Kráľohoľská Štúrovskí básnici. Poznať znaky 

ľudovej slovesnosti, romantizmu 

Enviromentálna 

výchova 

   J. Kráľ – Duma bratislavská Znaky lyrickej poézie, vysvetliť 

podobnosť s ľudovou slovenskosťou 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Enviromentálny 

výchova 

   A. Sládkovič – Nehaňte ľud 

môj 

Správnym literárnym pojmom 

označiť jednotlivé umelecké 

jazykové prostriedky 

Enviromentálna 

výchova 

 

   Spoločenská lyrika Nájsť v texte básnickú otázku, vedieť 

vyjadriť svoj názor na prečítaný text, 

vysvetliť pojem – spoločenská lyrika 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Enviromentálna 

výchova 

   J. Kráľ - Orol  Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   PROJEKT Vysvetliť pojem reflexívna lyrika Enviromentálna 

výchova 

   Opakovanie Prezentovať samostatnou prácou 

získané poznatky 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   A. Mickiewicz – Óda na 

mladosť 

 Enviromentálna 

výchova 

   F. Schiller – Na radosť Porovnať dielo A. Sládkoviča a A. 

Mickiewicza, správne pomenovať 

jazykové prostriedky v básni 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 



 

   J. Hollý – Na Umku Vedieť vyjadriť svoj názor na 

prečítaný text, aplikovať 

literárnovedné vedomosti na text. 

Vysvetliť pojem - óda 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

schopnosti 

   J. Botto – K mladosti  Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

   Lyrická a lyrickoepická báseň Porovnať básne S. Chalupku, J. Bottu 

a A. Sládkoviča, nájsť to, čo ich spája 

i to, čo ich rozdeľuje 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   P.O. Hviezdoslav – Krvavé 

sonety 

Vysvetliť rozdiely medzi lyrickou 

a lyrickoepickou básňou 

Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   I. Krasko – Otcova roľa Vysvetliť formu sonetu, presah 

a obkročný rým 

Mediálny výchova 

   Aforizmus Vysvetliť základné symboly, ktoré sa 

používajú v básňach i živote 

Multikultúrna výchova 

   R. Dilong – Staroba radí Poznať silu aforizmu, vedieť 

aplikovať  na školu. Ukážky 

aforizmov známych spisovateľov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

   T. Corbière – Epitaf Vysvetliť satiru, epigram, pokúsiť sa 

vytvoriť vlastný epigram 

Multikultúrna výchova 

   Opakovanie Vysvetliť pojem epitaf Enviromentálna 

výchova 

Próza 30  P.O. Hviezdoslav – Ežo 

Vlkolinský 

Upevnenie učiva Enviromentálna 

výchova 

   Dramatizácia diela Ežo 

Vlkolinský 

Ukázať v texte znaky románu vo 

veršoch, vysvetliť pojem epos 

Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 



 

rozvoj 

   Ch. Jacq – Ramzes syn svetla Dramatizovať ukážku Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

   H. Stol – Priamov poklad Odlíšiť skutočnosť od fantázie 

u autorov, ktorí tvoria historický 

román, vysvetliť pojem historický 

román 

Multikultúrna výchova 

   Ľ. Zúbek – Jar Adely 

Ostrolúckej 

 Multikultúrna výchova 

   V. Ferko, A. Ferko – Ako divé 

husi 

 Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Opakovanie  Tvorba projektov 

a prezentačné zručnosti 

   PROJEKT Upevnenie učiva Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   I. Asimov – Stratený robot Prezentovať vybrané literárne dielo 

alebo jeho autora 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   I. Asimov – Stratený robot Identifikovať znaky vedecko-

fantastickej literatúry.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   R. Álverez – Deň, keď čas 

plynul naopak 

 Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   J.A. Owen – Hľadanie 

červeného draka 

 Regionálna výchova 



 

   Práca s literárnym textom Rozlíšiť dobrodružnú, vedecko-

fantastickú literatúru a literatúru 

fantasy. 

Vysvetliť rozdiely medzi románom, 

poviedkou a novelou. 

Regionálna výchova 

   A. Christieová – Diomedove 

kone 

 Regionálna výchova 

   V. Hugo - Bedári Vysvetliť pojem detektívka, poznať 

kompozíciu detektívnej literatúry 

Regionálna výchova 

Enviromentálna 

výchiva 

   Vlastná produkcia – List 

Cosette 

Zreprodukovať literárnu ukážku, 

analyzovať literárny text, nájsť 

hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, 

kladné a záporné postavy 

Enviromentálna 

výchova 

Regionálna výchova 

   F. Hečko – Červené víno Napísať list Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Ukážka z filmu Červené víno Zreprodukovať literárnu ukážku, 

analyzovať literárny text, nájsť 

hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, 

kladné a záporné postavy. Vysvetliť 

pojem generačný román 

Mediálna výchova 

  Film, televízia,video Porovnanie: kniha a film Porovnať filmovú a literárnu ukážku Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   D. Dušek – Dvere do kľúčovej 

dierky 

Správne formulovať svoje názory Tvorba projektov 

a prezentačné zručnosti 

   R. Brat – Mordovisko Identifikovať umelecké jazykové 

prostriedky v prozaickom texte 

Enviromentálna 

výchova 



 

   Metonymia Vysvetliť pojem metonymia, 

identifikovať metonymiu v texte 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Opakovanie Upevnenie učiva Enviromentálna 

výchova 

   Ch. Brontëová – Jana Eyrová Zreprodukovať literárnu ukážku, 

analyzovať literárny text, nájsť 

hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, 

kladné a záporné postavy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   J. Šimulčíková – Dievča 

s bocianími nohami 

Vysvetliť pojem – dievčenský román Tvorba projektov 

a prezentačné 

schopnosti 

   Dramatizácia ukážky Dramatizovať ukážku Mediálna výchova 

Multikultúrna výchova 

   J. Wilsonová – Dieťa zo 

smetiaka 

Identifikovať rozprávača a jeho 

formu (ja-, on-), poznať rozdiel 

medzi monológom a dialógom 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Z. Šulajová – Džínsový 

denník 

Zreprodukovať literárnu ukážku, 

analyzovať literárny text, nájsť 

hlavnú myšlienku, hlavnú postavu, 

kladné a záporné postavy 

Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Opakovanie Upevnenie učiva Mediálny výchova 

   PROJEKT Prezentácia získaných poznatkov, 

samostatná práca 

Multikultúrna výchova 

Divadelná hra 11 Divadelná hra W. Shakespeare – Romeo a 

Júlia 

Prerozprávať dej, identifikovať 

hlavné postavy, prezentovať svoj 

názor na riešenie konfliktu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

   Vonkajšia a vnútorná 

kompozícia divadelnej hry 

Charakterizovať vonkajšiu 

a vnútornú kompozíciu divadelnej 

hry 

Multikultúrna výchova 



 

   J. G. Tajovský – Ženský 

zákon 

Prerozprávať dej, identifikovať 

hlavné postavy, prezentovať svoj 

názor na riešenie konfliktu 

Enviromentálna 

výchova 

   Zahrajme si divadielko Prezentovať divadelnú hru 

dialogickou formou 

Enviromentálna 

výchova 

   Tragédia a komédia Vysvetliť rozdiely medzi komédiou 

a tragédiou, vedieť zaradiť divadelnú 

hru 

Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   A. Vášová – Cyrano z 

premestia 

Charakterizovať muzikál a povedať, 

v čom spočívajú hlavné rozdiely 

medzi muzikálom, divadelnou hrou, 

filmovou rozprávkou... 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

   Muzikál  Multikultúrna výchova 

   Filmová ukážka vybranej 

divadelnej hry 

Identifikovať kompozíciu divadelnej 

hry, žáner, správne pomenovať 

hlavnú myšlienku diela... 

Multikultúrna výchova 

   Filmová ukážka vybranej 

divadelnej hry 

 Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Opakovanie Upevnenie učiva Tvorba projektov 

a prezentačné zručnosti 

   Opakovanie poznatkov - 

poézia 

Upevnenie učiva, kontrola 

vedomostí, hodnotenie celoročnej 

práce, klasifikácia 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Opakovanie poznatkov - próza  Osobnostný a sociálny 

rozvoj 



 

   Opakovanie poznatkov - 

dráma 

 Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

   Vyhodnotenie  Enviromentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  deviaty 

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 9. 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 

, priebehovom čase a predprítomnon 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  

- žiaci spolupracujú v skupine 

- žiaci sa podieľajú na utváraní príjemnej atmosféry v tíme 



 

AA  PPEERRSSOONNÁÁLLNNEE  - 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  ––  99..  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 5 – 3rd edition 

(OUP) 

-pracovný zošit k danej učebnici 

- metodická príručka 

k učebnici Project 5 ( 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 

Odborné 

časopisy, žiacka 

literatúra : 

- časopis Hello 

-   knihy v AJ 

 

Náučné slovníky: 

- prekladové 

a výkladové ; 

vrátane 

žiackeho 

slovníčka 

v pracovnom 

Internetové 

zdroje: 

- http://www.e

nglishraven.c

om/methodol

ogy.html - 

metodické 

materiály 

- http://www.te

achingenglish

.org.uk/ - 

metodické 

materiály 

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/


 

                   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 ) . 

- on-line kurzy, 

testy, web 

stránky 

- DVD nosiče 

- interaktívna 

tabuľa 

 

zošite 

- slovníky na 

CD nosičoch, 

on-line 

slovníky 

- obrázkové 

slovníky 

 

-autentické 

materiály: 

obrázky, 

fotografie, 

pohľadnice, 

informačné 

letáky atď. 

- flash karty 

 

- http://www.pr

imaryresourc

es.co.uk/ - 

pracovné 

materiály 

- http://www.o

nestopenglish

.com – 

pracovné 

a metodické 

materiály 

- http://www.zboro

vna.sk – 

metodické 

a pracovné 

materiály 

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/
http://www.zborovna.sk/


 

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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

100 % 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 



 

 

Názov predmetu: Anglický jazyk 

Časový rozsah: 3 hodiny týždenne 

Ročník: Deviaty 

Škola: Základná škola M. Kukučína, Dolný Kubín 

Stupeň vzdelania: ISCED 2 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma Počet hod. Mesiac 

Reagovať pri prvom 

stretnutí, nadviazať 

kontakt, otvorenie 

kultúrnej a etnickej 

rôznosti 

 Opakovanie 

A    Úvod.  

Vitajte . 

 

Spresnenie informácii- 

tvorba otázok. 

Prítomné časy. 

Viesť dialóg, pýtať sa, 

odpovedať. Vedieť tvoriť  

rôzne otázky pre daný 

význam. 

Mediálna výchova 2   September 10 hod. 

Opakovať si 

osvojené vedomosti 

a zručnosti.Športové 

aktivity a ich 

význam. 

 

B  Čo máš rád? 

Slovná zásoba a frázové 

spojenia k téme šport 

a záujmy. 

Rozprávanie o aktivitách, 

ktoré má , alebo nemá rád. 

Ochrana človeka 

a zdravia. 

2 

Posluch, čítanie 

s porozumením 

a rozprávanie. 

Rozprávanie o 

minulosti 

 Unit 1. 

Problémy 

 

A   Betkina 

party. 

Práca s textom, správne 

použiť minulé časy 

alebo predprítomný čas 

Použiť správny gram. čas na 

opis činnosti v minulosti. 

Aplikovať na vlastné zážitky –

rozprávanie, dialógy. 

Multikultúrna 

výchova 

3 



 

Opis ľudí, ich 

vzhľad 

a charakterové 

vlastnosti. 

Posluch, čítanie 

s porozumením, 

rozpráv. 

 

B   

Šikanovanie 

Slovná zásoba, 

predprítomný a minulý 

čas. 

Rozprávanie o spôsoboch 

šikanovania, charakteristika  

toho, kto šikanuje a jeho obetí.  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

3 

Výmena 

a reklamácia 

pokazených 

a nefunkčných vecí. 

C    Niečo sa 

pokazilo,   

       nefunguje 

to 

Slovná zásoba, 

používanie členov 

Komunikácia v obchode, pri 

reklamácii alebo výmene 

tovaru. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

3       Október 12 hod. 

 

                                             

 

Posluch, čítanie  

s porozumením. 

Morálne poučenie 

príbehu. 

Práca so slovníkom.  

 

 

D Vianočný 

príbeh 

Práca s textom, 

pochopenie neznámych 

slov a výrazov 

z kontextu. 

Porozumieť nový text, 

aplikovať nové vedomosti na 

rozprávanie, počúvanie 

a písanie príbehu podľa 

obrázkov. Hranie rolí. 

Multikultúrna 

výchova 

1 

Vývin populárnej 

hudby,  hudobné 

skupiny a speváci 

 1    Kultúra      

                        

     Populárna 

hudba 

Práca s textom na 

upevnenie používania 

minulých časov 

a predprítom. času. 

Porozprávať zákl. info.o 

zakladateľoch modernej 

pop.hudby 

Multikultúrna 

výchova 

2 

Medzipredmetové 

vzťahy-dejepis 

 

Dejepis: 

Hodvábna 

cesta 

 

Multikultúrna výchova 

Čítanie s porozumením. 

Vedieť vysvetliť kde sa 

nachádzala a prečo bola 

dôležitá. Porozprávať o 

známych cestovateľoch 

Multikultúrna 

výchova 

1 

 

 Upevňovanie 

nadobudnutých 

vedomostí. 

Opakovanie 

Unit 1 Projekt. 

Vybrať si z ponuky tém 

na spracovanie projektu 

Tvorba projektu a prezentačné 

schopnosti. 

 

Multikultúrna 

výchova 

3 

Samostatné štúdium 

z dostupných 

zdrojov. 

Unit 1 test 

Test, oprava 

a rozbor testu. 

Minulé časy, 

predprítomný čas, 

slovná zásoba 

Kontrola a hodnotenie 

získaných vedomostí. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

2   

Posluch 

s porozumením. 

Unit 2. Miesto 

a čas 

Vyjadrenie budúcnosti. 

Slovná zásoba-časti 

Rozprávanie o problémoch 

bývania na lodi. 

Enviromentálna 

výchova 

3   November 12 hod. 



 

Rozprávanie. 

Možnosti bývania 

ľudí v budúcnosti. 

 A  Loď 

slobody 

mesta 

Posluch 

s porozumením. 

Rozprávanie 

B    Tvoje telo 1. kondicionál  

Slovná zásoba 

Konverzácia v skupinách – 

úroveň energie nášho tela 

počas dňa. 

Ochrana človeka 

a zdravia. 

3 

Posluch, 

rozprávanie 

Tvorba dialógov –

práca v dvojiciach. 

Dokázať riešiť 

problémové situácie. 

Vedome získavať 

nové vedomosti 

C   Zmena 

dohodnutého 

stretnutia 

Frázy - návrh stretnutia, 

odmietnutie a jeho 

dôvod, nový návrh, 

prijatie návrhu, 

potvrdenie stretnutia 

Práca v dvojiciach- dialógy 

zmena dohodnutého stretnutia 

Čas - dni ,mesiace, sviatky, 

ročné obdobia, predložky 

času.  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

3 

 

Čítanie a posluch 

básni, vyjadrenie 

pocitov 

 

D Trávenie 

času 

  Neviem, čo 

dnes             

budem  robiť    

  Hodina 

zemepisu 

 

Vyjadrenie pocitov, opis 

miesta – slovná zásoba 

 

Opis miesta, ktoré by som 

chcel navštíviť 

 

Multikultúrna 

výchova 

2  Projekt: Moje obľúbené 

zvieratá 

Čítať 

s porozumením 

neznámy text, riešiť 

problém gramatickej 

štruktúry 

a receptívne túto 

začať používať. 

 

Kultúra: 

Vzdelávanie v 

USA 

 

Práca s textom 

 

Porovnať vzdelanie v USA a u 

nás. 

Multikultúrna 

výchova. 

1    

Medzipredmetové 

vzťahy- Biológia 

Biológia: 

Hmyz 

Práca s textom 

 

Opis hmyzu a jeho životný 

cyklus. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

1   December 9 hod. 

Upevňovanie 

nadobudnutých 

Opakovanie 

Unit 2 Projekt. 

Posluch, písanie, 

rozprávanie 

Tvorba projektu a prezentačné 

schopnosti. 

Multikultúrna 

výchova. 

3 



 

vedomostí. Školský 

vzdelávací 

systém 

Pieseň 

 

Samostatné štúdium 

z dostupných 

zdrojov. 

Unit 2 test 

Test, oprava 

a rozbor testu. 

1. kondicionál  

Dohodnuté stretnutia 

Kontrola a hodnotenie 

získaných vedomostí 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

2       

Vedieť urobiť 

správne 

rozhodnutia. Práca 

v dvojiciach. 

Unit 3  Risk 

 

  A  Odvážil by 

si sa? 

Podmieňovací spôsob –

would, 2. kondicionál 

Písanie. Rozprávanie. Čítanie 

s porozumením. Osvojovanie 

si základných vetných 

modelov a komunikácia. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

3 

Prírodné 

nebezpečenstvá 

a katastrofy – 

príčiny a možné 

následky. 

Ako sa zachovať 

v prípade 

prírodného 

nebezpečenstva. 

                                   

Rešpektovať 

výstražné 

upozornenia 

a varovné  rady. 

Uvedomiť si ich 

možné následky. 

 

B Nebezpečný 

svet 

 

   Prežil by si? 

   Dotazník 

 

 

 

 

 

C  Varovania a 

rady 

 

Slovná zásoba na tému . 

Vyjadrenie tak ...že... 

Slovesá a podstatné 

mená. 

Varovné a výstražné 

značky . 

Mohol by si sa, mohol 

by si byť ... 

Tvorenia pods. mien  

z prídavných mien. 

Zvratné zámená. 

 

Konverzácia a rozprávanie  

o prírodných 

nebezpečenstvách. Ako sa 

zachovám v prípade ohrozenia 

života. 

Práca v dvojiciach – varovanie 

a rada.  

Možné následky. 

 

Ochrana človeka 

a zdravia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana človeka 

a zdravia. 

3       Január 9 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Posluch a čítanie 

textu. 

 

 

 

D Buď 

opatrný, ak 

niekomu niečo 

želáš. 

Práca s textom, 

pochopenie neznámych 

slov a výrazov 

z kontextu. 

Prerozprávať príbeh podľa 

obrázkov. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

 

1 

 

 

 



 

 

 

Porovnávanie života 

v našich krajinách a 

v Anglicku. 

Rozprávanie, 

písanie. 

Kultúra: 

Rozdelenie 

Anglicka podľa 

regiónov 

Posluch s porozumením. 

Slovná zásoba na tému 

Porovnávanie regiónov na 

Slovensku a v Anglicku.  

Charakteristika jednotlivých 

regiónov. Rozprávanie, 

písanie. 

 

Multikultúrna         

výchova. 

 

 

2    

Medzipredmetové 

vzťahy- geografia. 

Geografia: 

Tektonické 

členenie 

kontinentov. 

Práca s textom, 

pochopenie neznámych 

slov a výrazov 

z kontextu. 

 

Poznatky o vzniku 

kontinentov. 

 

Environmentálna 

výchova 

1      Február 9 hod. 

Upevňovanie 

nadobudnutých 

vedomostí. 

 

Samostatné štúdium 

z dostupných 

zdrojov. 

Opakovanie 

Unit 3 Projekt: 

Slovenské 

regióny 

 

Unit 3 test 

Test, oprava 

a rozbor testu. 

Upevňovanie  would, 2. 

kondicionál, určitý člen, 

zvratné zámená, frázové 

výrazy. 

 

Upevňovanie  would, 2. 

kondicionál, určitý člen, 

zvratné zámená, frázy.. 

Tvorba projektu a prezentačné 

schopnosti. 

 

 

Kontrola a hodnotenie 

získaných vedomostí 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

3    

 

 

 

 

2    

Význam 

a používanie médií. 

Tvorba otázok. 

Unit 4  Môžem 

sa opýtať...? 

A  Používanie 

médií 

Slovná zásoba na tému 

média Pravidlá pri 

tvorbe otázok. 

 

Písanie. Čítanie. Rozprávanie. 

Posluch. Párová koverzácia- 

dotazník, práca v skupinách-

napísať dotazník. 

Mediálna výchova 3 

Zamestnanie, 

profesie a pracovné 

činnosti. 

 B  

Zamestnanie 

Slovná zásoba , 

pracovné inzeráty 

a ponuky, -ing forma pri 

činnostiach 

Výber profesie – rozprávanie, 

dialógy, 3. stupeň príd. mien 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

3          

      Marec 11 hod. 



 

Požiadať niekoho o 

niečo 

C  Žiadosť Frázové slovesá, 

žiadosť, dovoliť niečo 

 

Dialógy na dané situácie-

žiadosť, povolenie. Hranie 

rolí. 

Mediálna výchova 3          

Práca s divadelným 

scénarom. 

 

D Vražda v 

divadle 

Posluch a čítanie 

s porozumením. 

Supinová práca – hranie rolí Mediálna výchova 1  

Možnosti 

zamestnania 

Vplyv  televízie 

Tínedžeri 

a peniaze 

Televízia 

Posluch a čítanie 

s porozumením. 

Čítanie s porozumením. 

Diskusia k daným témam 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

2   

Upevňovanie 

nadobudnutých 

vedomostí. 

Opakovanie 

Unit 4 Projekt  

-Dotazník – 

Život tínedžera 

u nás 

Žiadosť do zamestnania, 

oficiálny list. 

Tvorba projektu 

a prezentačných schopností. 

Multikultúrna 

výchova 

2 

Samostatné štúdium 

z dostupných 

zdrojov. 

Unit 4 test 

Test, oprava 

a rozbor testu. 

Kontrola nadobudnutých 

vedomostí 

 

Kontrola a hodnotenie 

získaných vedomostí. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

2        Apríl 9 hod. 

Rôzne spôsoby 

nakupovania 

a predaja 

 

 

 

Opis nezvyčajných  

hotelov 

Unit 5  

Nakupovanie          

a predaj. 

A  Peniaze  

 

B Nezvyčajné 

miesta k 

pobytu 

Nezvyčajné 

hotely 

Slovná zásoba 

Trpný rod 

Posluch s porozumením. 

 

Čítanie s porozumením. 

Modálne slovesá 

v pasíve.  

 

Rozprávanie – problémy pri 

iných možných  spôsobov 

platenia. Používanie trpného 

rodu v gram. časoch. 

 

Písanie a rozprávanie: Môj 

nezvyčajný hotel  

 

Mediálna výchova 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

3      

 

 

 

 

2 

        

 

Rôzne druhy 

dopravných 

prostriedkov 

a spôsobov  

C Kupovanie 

cestovného 

lístka.  

Posluch s porozumením. 

Nácvik slovných spojení 

a fráz. Predložky. 

Rozprávanie – dialógy     

 Na stanici 

Multikultúrna 

výchova 

2 



 

cestovania.  

Doplňujúce čítanie D Predaj 

storočia 

Čítanie s porozumením. 

Práca s textom, písanie 

Skupinová práca- napísať 

príbeh o predaji, hranie rolí 

Mediálna výchova 

 

1      Máj 11 hod. 

 

 

5 Kultúra 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Vývin 

anglického 

jazyka 

Ropa 

Posluch a čítanie 

s porozumením. 

Posluch s porozumením. 

Problémy spojené s ropou. 

Multikultúrna 

výchova 

Environm. výchova 

 

2 

Upevňovanie 

nadobudnutých 

vedomostí 

Opakovanie 

Unit 5 

Projekt   

Vzťažné vety. Prieskum: Načo utrácame 

peniaze. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

2         



 

Samostatné štúdium 

z dostupných 

zdrojov. 

 

 

Vyjadrenie 

nesúhlasu 

so  zneužívaním 

práce detí 

v rozvojov. 
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názor, postoj 

a rasistické  

prejavy mladých 

ľudí. 

 

Zisťovanie nových 

informácií. 

 

 

 

 

Doplňujúce čítanie –  

literatúra 

 

Kultúra. 

Vzdelávanie v       
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Test, oprava 
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A  Bobova 

športová   obuv 

 

B  
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otázka 

 

 

 

 

 

D  Rómeo 
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Oxford 
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najznámejšie 

ang. univerzity 

Politický 

systém USA 

Kontrola nadobudnutých 

vedomostí 

 

 

Nepriama reč. 

Posluch, písanie, 

rozprávanie 

 

Posluch a čítanie 

s porozumením. 

 

 

Frázové slovesá, slovná 

zásoba, posluch, písanie, 

rozprávanie 

 

 

 

Čítanie knižného textu, 

práca so slovníkom 

 

 

 

História a súčastnosť 

univerzít 

 

Posluch a čítanie 

s porozumením. 

 

 

Písanie, rozprávanie 

čítanie 

Kontrola a hodnotenie 

získaných vedomostí. 

 

 

Prerozprávanie posluchu v 

nepriamej reči 

 

 

Vedieť vyjadriť svoj názor na 

prejavy rasovej diskriminácie. 

 

 

Zdvorilé otázky. Párová 

koverzácia podľa obrázkov. 

 

 

 

 

Literárne diela Williama 

Shakespeara 

 

 

 

Písanie – Najznámejšie 

univerzity na Slovensku. 

 

Politický systém u nás 

a v USA -  rozprávanie  
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sebahodnotenie 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

Multikultúrna 

výchova. 

 

 

Multikultúrna 

výchova. 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova. 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

2    

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2         Jún  7 hod. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 



 

Politický systém 

 

Upevňovanie 

nadobudnutých 

vedomostí 

 

Opakovanie 

Unit 6 

Záverečné 

opakovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Preferované metódy a formy: 

 

analyticko-syntetická, demonštrovanie, rolové hry, drilovanie, zážitkové učenie formou divadelných techník: učiteľ/žiak v roli, zamrznutý obraz, 

    pantoníma, horúca stolička. Ďalej drilovanie, modelové vety, špecifický transfer, nešpecifický transfer, hodnotiace myslenie, 

    párová a skupinová práca, projektová metóda, testovanie, analýza chýb, kontrola žiackych prác, memorovanie, samostatná práca, využitie multimédií, 

    hlavne Internetu a vzdelávacích CD, dataprojektora, videa a DVD.   



 

              

Spôsoby 

hodnotenia:  sumatívne i formatívne, teda známkovanie, ústne hodnotenie, písomné slovné hodnotenie k písomným výstupom, percentuálne hodnotenie,  

    vystavovanie hodnotných žiackych prác, verejná prezentácia niektorých výstupov  

              

Učebné zdroje:   učebnice, pracovné zošity, bilinguálne i monlinguálne slovníky papierové i virtuálne, časopisy v Aj, žiacka knižnica v AJ: rozprávkové knihy, príbehy,  

    video, DVD, Power Pointové prezentácie, vzdelávacie CD, DVD. Práca vo Worde. Internet - cvičenia, zdroj informácií. Obrázky, plagáty, kalendáre,  

    jedálne lístky, letáky, fotografie, dopisy, pohľadnice, e-maily. Nástenné tabule s gramatickými konštrukciami a slovnou zásobou. Nástenky. 

    Rádio. TV. Divadelný festival, divadelný deň. Noviny v Aj, satelit. Komunikácia s cudzincami : e-mailoví priatelia. Pozvaní hostia, exkurzie, výlety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: nemecký jazyk 2 

1.Záhlavie 

 

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

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Ročník  deviaty 

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 

 

ÚROVEŇ A1 

 

 Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím predmetom anglický jazyk, 

slovenský jazyk a literatúra resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť jazyk a komunikácia.  

 Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesionálnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní 

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

a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (SERR, 2007, s. 5) založená na 



 

schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských 

a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

 Výučba druhého cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky (SERR)  na konci nižšieho stredného vzdelania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.  

 Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

 Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, 

a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať.  Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za 

predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

ŠPÚ odporúča minimálne počty vyučovania hodín cudzieho jazyka na postup z nižšej komunikačnej úrovne do vyššej takto: 

 

Úroveň    Odporúčaný počet hodín 

A1    160 – 190 

A2    220 – 250 

B1    240 – 207 

B2     204 -  270 

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 

 

 Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových 

kompetencií, ako ich uvádza Spoločenský referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup – na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie.  

 

 Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom: 

  

- efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane 

jazykových činností, 

- využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval vymedzeným spôsobom, 

- v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo 

napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 



 

- v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

- používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

4. Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Kompetencie 

 „Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré žiaci získali vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, 

a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie 

sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103), pričom: 

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

činností. 

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

 Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých sú situované akty. 

 Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri plnení úlohy v konkrétnej oblasti 

spracovania. 

 Stratégia je organizovaný zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na splnenie ním zvolenej úlohy, ktorú má 

nariadenú. 

 Úloha je definovaná ako zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného 

problému. (SERR  s. 12-13). 

Úroveň A nazvaná používateľ základov jazyka sa delí na úroveň: 

A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) 

A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov. 

(Úroveň B  - mierne pokročilá nazvaná Samostatný používateľ, úroveň C nazvaná Skúsený používateľ). 

 Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho 

sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť (počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný 

ústny prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia 

a koherencia. 

 Podstatou jazykového vzdelávania je, aby učiaci sa žiak: 

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

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom a sprostredkovať im svoje 

myšlienky a pocity, 

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



 

  Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú: 

- kritické myslenie, t.j. schopnosť  nachádzať a vyberať informácie s využitím rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

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

- prosociálne a prospoločenské myslenie, t.j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako 

celku. 

Všeobecné kompetencie  

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

(SERR, 2013, s.12). 

 

 Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

- získavať si  uvedomene nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

- uvedomovať si stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

- 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. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

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

2013, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v 

krajinách, kde sa hovorí nemeckým jazykom.   

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

- rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy 

a frázy dokáže používať, 



 

- dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých 

pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu 

pomôcť. 

 

 Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek: 

- jazykové kompetencie, 

- sociolingválne kompetencie, 

- pragmatické kompetencie. 

 Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu, 

- používa iba  základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

- prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených  a slovných spojení, zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí 

komunikovať s cudzincami,  

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, 

názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia, 

- dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 – 119).  

Sociolingválna kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, 

rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa atd. (SERR, 2013, s. 123). 

Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ „alebo“ 

„potom“, 

- dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané s mnohými pauzami, ktoré 

sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu mene známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu 

(SERR, 2013, s. 127, 131). 

Komunikačné zručnosti 

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



 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samotného, jeho rodiny a bezprostredného 

konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu. 

- Rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu 

cesty. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo 

v katalógoch, na pohľadniciach, 

-  rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch každodenného z života, 

- dokáže si pri jednoduchšom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii 

vizuálnu pomoc, 

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty 

 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A1: 

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

- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

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

-  vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

- Vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ „alebo“ „pretože“. 

 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo 

preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

- dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy, 

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

- vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 



 

-  rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie 

reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie,  

- Rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť. 

 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

 

 

5. Stratégia vyučovania 

 

 Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie:  počúvanie s porozumením,  čítanie 

s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré  má žiak povinne dosiahnuť na konci príslušného stupňa vzdelávania. 

Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové 

činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.  

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

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

2. porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa jednoduchými orientačnými pokynmi, 

3. porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, konkrétnych potrieb (SEER, 2013, s. 68,69,77). 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci príslušného stupňa dokáže: 

- porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, vyhľadať známe mená, slová a základné slovné 

spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť späť, 

- porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach, 

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

- získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu 

oporu, 



 

- riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (SEER, 2013, s. 71 – 73). 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

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

- vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

- napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, v písomnej forme požiadať osobné údaje 

alebo ich poskytnúť (upravené SERR, 2013, s. 85, 86, 64). 

 

Ústny prejav – výkonový štandard  

 

Ústny prejav – dialóg 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

- dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho opakovania reči, preformulovania a spresnení, 

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

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

- predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  

- porozumieť každodenný, slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché informácie (upravené SERR, 2013, s. 76 – 83). 

 

Ústny prejav – monológ 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

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

- opísať seba, čo robí, kde žije (SERR, 2013, s. 60). 

 

Kompetencie a funkcie jazyka  

 



 

 V rámci nižšieho stredného vzdelávania sa v cudzom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie jazyka, ktoré sú špecifikované v časti 

Obsahový štandard – úroveň A1. Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky súčasťou 

komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie  na 

seba nadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

 

 Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami a písomnom prejave a zahŕňajú reakcie účastníkov komunikácie. Funkcie sú chápané 

ako základné časti komunikácie. Žiaci ich musia ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa 

stretnú až na vyšších úrovniach. Interakčné schémy sú súčasťou, ktorá vyjadruje pragmatické kompetencie, nie je uzavretá a charakterizuje 

jednotlivé úrovne. Poskytuje učiteľovi základný rámec pre rozvoj komunikačných jazykových činností a stratégií v súlade s príslušnou úrovňou, 

pričom platí, že čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. Jazyková dimenzia dokresľuje uvedené funkcie a jej 

ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom ale prostriedkom na správne vyjadrenie jednotlivých funkcií jazyka. 

 Diskurzná dimenzia opisuje formu realizácie komunikačného kontextu, funkčné štýly a typy textov. Zameriava  sa na rozvíjanie 

schopnosti žiakov usporiadať vety v takom poradí, aby vedeli vytvoriť koherentný jazykový celok a prispôsobili svoj jazykový prejav 

prijímateľovi. Rozvíjanie Interkultúrnej dimenzie umožňuje žiakom, aby sa dokázali prispôsobiť zásadám sociálnej kohézie v cieľových 

krajinách. Do tejto dimenzie zároveň patria interkultúrne kompetencie, t.j. znalosti a povedomie o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych 

skupinách, akceptácia ľudí z iných kultúr a ich rozdielnym správaním a hodnotami, schopnosť interpretovať, kriticky vnímať a hodnotiť udalosti, 

dokumenty a produkty vlastnej kultúry a iných kultúr.  

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde štátneho vzdelávacieho programu sú iba odporúčané a dotvárajú 

kontext na využitie funkcií jazyka a interakčných schém. Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia sú pre učiteľa východiskom a poskytujú 

mu priestor, aby ich dopĺňal podľa špecifických potrieb vo svojej škole.  

 

Prehľad kompetencií a funkcií stanovených všeobecne pre úrovne A1 až B2 

 

Kompetencie Funkcie 

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou Upútať pozornosť 

Pozdraviť 

Odpovedať na pozdrav 

Poďakovať sa a vyjadriť svoje uznanie 

Rozlúčiť sa 

2. Vypočuť si a  

podať informácie 

Informovať sa 

Potvrdiť a trvať na niečom 

Začleniť informáciu 



 

Odpovedať na požiadavky 

3. Vybrať si z ponúkaných možností Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť /Odmietnuť 

Opraviť 

4. Vyjadriť názor Vyjadriť súhlas 

Vyjadriť nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť vzdor 

Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť vôľu  Vyjadriť želania 

Vyjadriť plány 

6. Vyjadriť schopnosť Vyjadriť vedomosti 

Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vyjadrovať pocity Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť súcit 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť 

9. Predstaviť záľuby a vkus Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vyjadriť, čo uprednostňujem 



 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii Vyjadriť hnev, zlú náladu 

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Žiadať povolenie a súhlas 

Dať súhlas 

Odmietnuť 

Zakázať 

Vyhrážať sa 

Sľúbiť 

12. Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností Obviniť(sa), priznať (sa) 

Ospravedlniť (sa) 

Odmietnuť/ Poprieť obvinenie 

Vyčítať/ kritizovať 

13.  Reagovať na príbeh alebo udalosť Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť že ma niekto/niečo neprekvapil/ -lo 

14. Dať ponuku a reagovať na ňu Žiadať niekoho o niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili 

Ponúknuť pomoc 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti Varovať pred niekým/ničím 

Poradiť 

Povzbudiť 

Vyjadriť želanie 

15. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti Spomenúť si na niečo/niekoho 

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol 

Pripomenúť 



 

Kondolovať 

Blahoželať 

17. Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho 

Predstaviť sa 

Reagovať na predstavenie niekoho 

Privítať 

Predniesť prípitok 

18. Korešpondovať Začať list 

Rozvinúť obsah listu 

Ukončiť list 

19. Telefonovať Začať rozhovor 

Udržiavať rozhovor 

Ukončiť rozhovor 

20. Komunikovať Začať rozhovor 

Ujať sa slova v rozhovore 

Vypýtať si slovo 

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili 

Zabrániť niekomu v rozhovore 

21. Vypracovať štruktúrovanú prezentáciu Uviesť tému, hlavnú myšlienku 

Oboznámiť s obsahom a osnovou 

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku 

Prejsť z jedného bodu na iný 

Ukončiť výklad 

22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu Zdôrazniť, dať do pozornosti 

Odbočiť od témy 

Vrátiť sa k pôvodnej téme 

Uviesť príklad 

Citovať 

parafrázovať 

23. Zúčastniť sa diskusie/ Argumentovať Navrhnúť novú téme/bod diskusie 

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie 

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie 



 

24. Uistiť sa, že slová/výklad/ argument boli pochopené Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil moje vyjadrenia 

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané 

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia 

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo 

Hľadať slovo/slovné spojenie 

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať príbeh Rozprávať 

Začať príbeh, historku, anekdotu 

Zhrnúť 

 

 

Obsahový štandard 

 Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A1 (podľa ŠVP) pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami jazyka. 

Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového štandardu. Obsahový štandard je vymedzená úrovňovo, 

jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom poradí, Ďalšou povinnou súčasťou obsahového 

štandardu je Jazyková dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. 

Javy, ktoré si žiak osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií v tomto obsahovom štandarde. 

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia (podľa ŠVP)  v obsahovom štandarde sú nepovinné a dotvárajú kontext na rozvíjanie 

kompetencií a využívanie funkcií jazyka 

 

Tematické okruhy a slovná zásoba 

 Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka  je 

potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo 

viacerých komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej všeobecnej lexike. 

Tematické okruhy, podtémy a slovná zásoba vychádza z aktuálne používanej učebnice. 

 

Tematické okruhy 

 

Vzdelávanie – škola – školské pomôcky (10 h) 

Škola, školské predmety, školské pomôcky, dni v týždni. 

 

Výkonový štandard 



 

Vymenovať školské pomôcky, predmety, dni v týždni. Informovať ktorý predmet máme radi, informovať o rozvrhu hodín. Viesť rozhovor so 

spolužiakom o jednotlivých predmetoch a o rozvrhu hodín. 

 

Obsahový štandard 

Školské pomôcky, určitý člen, jednotné a množné číslo. Časovanie slovesa haben. Tvorba oznamovacej vety, opytovacej vety – suchen 

/brauchen + akuzatív. Tvorba otázky pomocou slovesa haben + akuzatív. Opytovacia príslovka času wann? Am Sonntag. 

 

Voľný čas – televízia  (8 h)  

Televízne vysielanie, anketa, oficiálny čas. 

 

Výkonový štandard 

Urobiť anketu a vyhodnotiť. Porozprávať o obľúbenom programe. 

 

Obsahový štandard 

Nominatív a akuzatív podstatných mien. Slovesá s odlučiteľnou predponou. Opytovacie príslovky času. Oficiálny čas. 

 

Denný režim (10 h) 

Denný režim, hodiny, čase. Kedy a kam vo voľnom čase. 

Výkonový štandard 

Porozprávať o svojom dennom režime dňa. Vyjadriť kedy a kam pôjdeme vo voľnom čase. 

Krajina, ktorej jazyk sa učím (2 h) 

       Vianočné sviatky, zvyky a tradície 

       Veľkonočné zvyky a tradície 

 

Obsahový štandard 

Nepravidelné sloveso fahren, slovesá s odlučiteľnými predponami, zložené podstatné mená, príslovky miesta wo a wohin, použitie akuzatívu 

a datívu, príslovkové určenie času. 

 

Metódy formy postupy 

 

Metódy 



 

 Motivačná vstupná, motivačné rozprávanie, problém ako motivácia, metóda fixačná – metóda opakovania, precvičovanie vedomostí 

a spôsobilostí, metóda otázok a odpovedí, opakovací rozhovor, domáce úlohy. 

 

Postupy 

 Komplexný postup bez rozkladania (pri jednoduchých témach a úlohách) 

Formy 

 Frontálna forma na vyučovacej hodine, skupinová forma, individuálna, dialóg, samostatná práca žiakov 

 

 

6. Učebné zdroje  

Učebné zdroje chápeme ako učebné pomôcky, prostriedky a didaktickú techniku vo vyučovacom procese. Sú nositeľom učiva a používajú 

sa v rôznych priestoroch. Ich súčasťou sú aj moderné technológie vo vzdelávaní. Vo vyučovaní nemeckého jazyka sa využívajú: 

Učebnica Wir 1,  

Pracovný zošit WIR 1,  

Metodické príručky,  

Kazety, CD  

Video kurzy 

Slovníky, mapy,  doplnkový materiál, prehľad nemeckej gramatiky,  

Piesne, básne, rozprávky, filmy podľa výberu učiteľa, 

Nemecká tlač a  časopisy (Hurra. Kinder, Geomini, Servus, ...), autentické materiály (informačné letáky, obrázky, ...), 

IKT pomôcky, PowerPoint prezentácie, web stránky 

7. Kontrola 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 nemeckého 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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

100 % 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 



 

Predmet: Druhý cudzí jazyk. Nemecký jazyk.  

Deviaty ročník 

Počet hodín v ročníku: 1  hod týždenne, spolu 33  hodín 

 

Tematický celok Cieľ 

Kľúčové 

kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Prierezové témy/ 

Poznámka 

 

 

DM I. L 8 

Jedlá a nápoje   

 

 

 

 

 

  

 

Sprostredkovať 

nové učivo. 

 

Počúvanie liter. 

textu 

s porozumením. 

 

 

 

Zahrať scénku 

v obchode 

 

 

 

 

Rozprávať o jedle 

ktoré mám rád, 

ktoré viem 

pripraviť 

 

1. Tri chleby, - 

počúvanie, 

 

2.Desiata 

 

3.Pán superdIck – 

čítanie s porozumením, 

4. Recepty z Xanadinej 

kuchárskej knihy, 

5. Moje recepty, 

6. Reštaurácia 

Hexenberg, 

Prvá detská reštaurácia, 

7.Jedálny lístok  

v reštaurácii, 

 8.Môj jedálny lístok 

9.Osobné zámená 

v akuzatíve, 

10.Opytovacie zámeno: 

„was für ein?“, 

11.Opakovanie 

gramatiky a slovnej 

zásoby. 

12. Test  

 Osobné zámená v akuzatíve, 

Neosobné zámeno:“man“, 

 

 

Použiť opytovacie zámeno: “was für 

ein? 

 

Vytvoriť variáciu príbehu, 

 

Pomenovať jedlá, nápoje, 

 

Vysvetliť recept 

 

 

Vyjadriť svoju chuť k jedlu, 

 

Objednať si v reštaurácii, obslúžiť 

hostí 

 

Verbalizovať tabuľku, 

 

Zostaviť jedálny lístok 

 

 

 

 

 

 

Zdravý životný štýl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV 

      

 

17 

 

 



 

 

DM I. L 9 

Byť chorý   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DM I L 10 

Cestovanie   

 

 

Sprostredkovať 

a naučiť  slovnú 

zásobu a gramat 

javy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Pán Superdick je 

chorý 

14. Ordinačné hodiny 

15. Časti tela 

16. Aké je byť chorý? 

17. Pani Grauová je 

chorá 

18. V nemocnici 

19. osobné zámená 

 

20. Oblečenie 

21. Privlastňovacie 

zámená 

22. Počasie 

23. Rodina Bergerová 

cestuje 

24.pohľadnica z výletu 

25. Smerové predložky 

26. Pani bergerová myslí 

na všetko. 

27. V Piatok pri 

raňajkách. 

28. Turistika je prima 

29. - 31 Opak gramat 

a slovn zásoby 

32. Test 

33 Záverečné zhrnutie 

Ovláda osobné zámená v datíve, 

 

Vie použiť 

podraďovaciu vetu s:“wenn“,  

-saspýtať na zdravotný stav,  

-opísať svoje ťažkosti, 

- vie pomenovať časti tela, 

- vysvetliť čo ho bolí, 

- usporiadať text podľa obrázka, 

                   

 

Apelovať na niekoho, odmietnuť 

- vyjadriť komu patria veci, 

- opísať cestu, jej trvanie, 

- opísať počasie, 

- použiť privlastňovacie 

zámeno  

- použiť smerové predložky: 

von, über, nach“,  

použiť opytovacie zámeno:“ako 

dlho? 

- popísať trasu, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana zdravia, prevencia pred 

chorobami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

Prierezové témy – použité skratky 

MKV – Multikuktlúrna výchova 

HUV – Hudobná výchova 

ENV – Enviromentálna výchova 

VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Ruský jazyk 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty 

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: 

 1. 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,... 

 

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.  

      -  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 Petrohrade. 

 

 

V zdravom tele – zdravý duch 

Zdravá výživa 

Tradičné učebnice 

 

 

 

 

 

 

 

kazetový magnetofón 

- rádio 

 

-audiovizuálne 

didaktické 

prostriedky 

  

  

slovníky 

-  tabuľa 

- fólie na spätný  

projektor 

 

- názorné materiály 

- internet, knižnica,  

- portál 

-    prezentácie, 

vlastné, žiacke,  

prevzaté prezentácie 

Voľný čas a aktivity 

 

 

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 prázdniny 

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  

Moskva Obrázkový materiál 

 

interaktivna tabuľa zbierky materiálov  

Choroby – u lekára Obrázkový materiál 

 

   



 

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 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 ruskom 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 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. 

 

 

 

Tvorivosť – vlastný prínos 20% Na vysokej úrovni, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený 

novým podnetom, dokáže vyjadriť 

veku primerané postoje 



 

 

 

 

 

 

100 % 

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 –deviaty ročník 

Počet hodín v ročníku: 1 hod. 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

OPAKOVANIE 

 

4. 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 hod. VYV. 

(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. 
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Enviromentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

5. 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 PETROHRADE  

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 



 

 

6. 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 

zdravý spôsob života 

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 

 

7. LEKCIA 

 

 

 

 

Sviatky – oslava 

narodenin 

Kupovanie darčekov 

Dialógy v obchode 

Naučiť žiakov viesť 

dialóg v obchode 

List priateľovi 

Ovocie zelenina – nová 

slovná zásoba 

Pieseň 

 

VOĽNÝ ČAS 

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 

 

 

8. 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 

 

 

 

 

 

9. LEKCIA 

Opakovanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie dialógov 

a vetných spojení 

Profesie 

Obsah textu „Sniežik“ 

 

 

GEOGRAFIA 

Zopakovať všetky slovné 

spojenia a výrazy z knihy pre 6. 

ročník 

Precvičiť dialógy 

Naučiť žiakov nové profesie 

a ich názvy 
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Komunikatívne 

kompetencie 

 

Čitateľská 

gramotnosť 



 

 

 

10. 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 

 

 

 

 

 

11. LEKCIA 

Opakovanie slovnej 

zásoby k téme „škola“ 

+ nové výrazy a slovné 

spojenia 

Báseň „V našej triede“ 

Rozširujúci text 

„Osobitný prípad“ 

 

 

PRIPRAVUJEME 

DARČEKY 

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 
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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  deviaty 

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: 

a) 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. 

b) 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 

Mocniny a odmocniny, zápis veľkých  čísel 

(15 hodín) 

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 a s atbuľkami 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

(20 hodín) 

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 

Kruh, kružnica 

(15 hodín) 

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 a s tabuľkami 

Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 

(14 hodín) 

vysvetľovací rozhovor, riadený rozhovor, výkladová 

beseda, zážitková, demonštračná, inštruktáž, motivačná, 

heuristická, problémová, fixačná 

samostatné učenie, aktivizujúce 

formy, skupinové vyučovanie, 

individuálne, používanie 

motivačných materiálov, práca 

s kalkulačkou a s tabuľkami 

Súmernosť v rovine    

(10 hodín) 

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 

 

 



 

Pytagorova veta 

(17 hodín) 

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 a s tabuľkami 

 

Grafické znázorňovania závislosti 

(16 hodín) 

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 

Podobnosť trojuholníkov 

(15  hodín) 

vysvetľovací rozhovor, riadený rozhovor, výkladová 

beseda, zážitková, demonštračná, inštruktáž, motivačná, 

heuristická, problémová, fixačná 

samostatné učenie, aktivizujúce 

formy, skupinové vyučovanie, 

individuálne, používanie 

motivačných materiálov 

Štatistika 

(10 hodín) 

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 

 

 

Názov tematického celku 

- školský vzdelávací  

   program 

Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

 

 

 

 

 

   Internet, edukačné 

softvéry, cvičenia 

v Hot-Potaoes, 

interaktívne testy, 

pracovné listy, 

internetové stránky na 

matematiku 

 

 

    

    

    



 

6. Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického celku 

- štátny vzdelávací program 
Odborná literatúra Didaktická technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Mocniny a odmocniny, zápis 

veľkých  čísel 

Matematika 1. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 

Internet, 

edukačné 

softvéry, cvičenia 

v Hot-Potaoes, 

interaktívne testy, 

pracovné listy, 

internetové 

stránky na 

matematiku 

 

 

Riešenie lineárnych rovníc 

a nerovníc 

Matematika 2. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 

Kruh, kružnica 

Matematika 1. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 

Niektoré ďalšie telesá, ich 

objem a povrch 

Matematika 1. a 2. časť pre 6. , 7.,  

8. a 9. ročník základných škôl 

Zbierky úloh 

učebnica, kalkulačka, 

zbierka úloh  

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky, 

demonštračné pomôcky 

 

Súmernosť v rovine    

Matematika 2. časť pre 7. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica,  

rysovacie pomôcky, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 

Pytagorova veta 

Matematika 1. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

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. 

Grafické znázorňovania 

závislosti 

Matematika 2. časť pre 8. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

rysovacie pomôcky, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 

Podobnosť trojuholníkov 

Matematika 1. časť pre 9. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

rysovacie pomôcky, 

zbierka úloh 

pracovné listy, vlastne 

zhotovené pomôcky 

Štatistika 

Matematika 2. časť pre 9. ročník 

základných škôl 

Zbierky úloh 

Tabuľky pre ZŠ 

učebnica, kalkulačka, 

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  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: deviaty 

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

 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

Opakovanie 

učiva  

8. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kladné a záporné celé 

a desatinné čísla. 

Počtové výkony 

s kladnými a zápornými 

číslami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číselný výraz, výraz  

s premennou, hodnota 

číselného výrazu, úpravy 

výrazov s premennou. 

 

 

 

 

Poznať vlastnosti celých čísel a 

príklady využitia celých čísel 

(kladných a záporných) v praxi.  

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.  

Určiť absolútnu hodnotu celého a 

desatinného čísla (racionálneho 

čísla). 

Sčitovať a odčitovať celé a 

desatinné čísla. Riešiť primerané 

slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 

celých a desatinných čísel 

(kladných a záporných).  

Vedieť spamäti i písomne násobiť a 

deliť celé čísla.  

Sčítať, odčítať, násobiť a deliť 

primerané číselné výrazy.  

Určiť počet členov v číselnom 

výraze. Vedieť rozhodnúť o 

rovnosti dvoch číselných výrazov.  

25 

 

 

 

 

 

 

ENV 

 

 

INV 

 

 

PDV 

 

PT 

 

DV 

 

VMR 

 

PPZ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalentné úpravy pri 

riešení jednoduchých 

lineárnych rovníc, koreň 

rovnice. 

 

 

 

 

 

Trojuholník, 

rovnobežník, 

lichobežník – vlastnosti, 

konštrukcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešiť jednoduché slovné úlohy 

vedúce k lineárnej rovnici.  

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 rozhodnúť o rovnosti 

(nerovnosti) dvoch číselných 

(algebrických) výrazov. Vedieť 

rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, 

rovnice, nerovnice.  

Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu 

(napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť 

skúšku správnosti.  

Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu 

(napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť 

skúšku správnosti.  

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranol – štvorboký 

a trojboký kolmý hranol 

– objem a povrch. 

 

 

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.  

Riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s 

využitím poznatkov o konštrukcii 

trojuholníka (rovnobežníky, 

štvoruholníky,...).  

Zostrojiť obdĺžnik,  štvorec, 

kosodĺžnik, kosoštvorec.  

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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- žiak vykonáva spamäti 

aj písomne  počtové 

výkony s mocninami 

- pozná a funkčne 

využíva rôzne spôsoby 

riešenia úloh – spamäti, 

tabuľky, kalkulačka 

- na čísla pozerá ako na 

prostriedky 

objektívneho poznania 

reality 

- smelšie kvantifikuje 

realitu okolo seba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá a tretia mocnina a 

odmocnina.  

Mocniny s mocniteľom 

– prirodzeným číslom.  

 

Mocniny čísla 10,  

predpony a ich súvis s 

mocninami.  

 

Zápis veľkých čísel v 

tvare a.10n (pre 1 a <10 

a n N) a práca s 

takýmito číslami na 

kalkulačke.  

 

Vytváranie predstavy o 

veľmi veľkých a veľmi 

malých číslach.  

 

Počítanie s veľkými 

číslami, zaokrúhľovanie 

a odhad výsledku.  

 

 

Prečítať správne zápis druhej a 

tretej 

mocniny ľubovoľného racionálneho 

čísla 

a určiť v ňom mocnenca (základ) 

a mocniteľa (exponent). 

Vedieť zapísať druhú a tretiu 

mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla ako 

súčin rovnakých činiteľov. 

Zapísať aj súčin konkrétneho 

väčšieho 

počtu rovnakých činiteľov do tvaru 

mocniny a opačne. 

Vedieť vysvetliť vzťah x2 = (−x)2 a 

x 3 (−x) 3 . 

Prečítať správne zápis druhej a 

tretej 

odmocniny ľubovoľného kladného 

racionálneho čísla a určiť v ňom 

stupeň 

odmocnenia a odmocnenca 

(základ). 

Vedieť zapísať druhú a tretiu 

odmocninu 

kladného racionálneho čísla. 

Poznať zápis n-tej mocniny 

ľubovoľného 

čísla a, kde n je prirodzené číslo (a 

n ). 

Vypočítať druhú mocninu 

ľubovoľného 

racionálneho čísla a druhú 

odmocninu 

kladného racionálneho čísla na 

kalkulačke. 

Vypočítať spamäti hodnotu druhej a 
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- žiak matematizuje 

a rieši situáciu pomocou 

rovníc 

- tvorí a rieši úlohy, 

v ktorých aplikuje 

osvojené poznatky 

o číslach a počtových 

výkonoch a algebricko 

aparáte 

- prostredníctvom 

možnosti kontroly 

výpočtov spolieha sa na 

počtovými výkonmi 

zistené výsledky 

- poznanie rovníc mu 

dáva rýchlejší 

a univerzálnejší 

prostriedok riešenia úloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych rovníc 

pomocou 

ekvivalentných úprav.  

 

Riešenie jednoduchých 

lineárnych nerovníc, ich 

vzťah k príslušnej 

lineárnej rovnici.  

 

Ako propedeutika 

jednoduché grafické 

znázornenie riešenia.  

 

 

 

Riešenie lineárnych 

rovníc s neznámou  v 

menovateli.  

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie neznámej zo 

vzorca.  

 

 

Riešenie slovných 

(kontextových) úloh, 

ktoré sa dajú riešiť 

pomocou lineárnej 

rovnice alebo nerovnice.  

 

 

Vedieť rozhodnúť o rovnosti 

(nerovnosti) dvoch číselných 

(algebrických) výrazov. Vedieť 

rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, 

rovnice, nerovnice.  

Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu 

(napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť 

skúšku správnosti.  

Riešiť jednoduché lineárne 

nerovnice (napr.: 2(x + 8) > 42) .  

 

Riešiť lineárne rovnice so 

zátvorkami a  zlomkami. 

 

Riešiť jednoduché rovnice s 

neznámou  

v menovateli. 

 

Vedieť urobiť skúšku správnosti 

riešenia lineárnej rovnice s 

neznámou v menovateli.  

 

Vedieť určiť podmienky riešenia 

rovnice (výrazu) s neznámou v 

menovateli.  

 

Vedieť vyjadriť neznámu zo vzorca 

(z primeraných matematických a 

fyzikálnych vzorcov).  

 

Vedieť urobiť zápis úlohy a zapísať 

postup riešenia slovnej úlohy.  

Vedieť určiť a vybrať vhodnú 

stratégiu riešenia slovnej úlohy 

(rovnicou, nerovnicou, tipovaním, 

...).  

Riešiť jednoduché slovné 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruh, kružnica.  

 

Dotyčnica ku kružnici, 

jej poloha voči 

príslušnému polomeru.  

 

Tetiva kružnice.  

 

Kružnicový oblúk a 

kruhový výsek (odsek), 

ich stredový uhol.  

 

Obsah kruhu a dĺžka 

kružnice (obvod kruhu). 

 

 Medzikružie. 

 

 Kontextové úlohy.  

 

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).  

Určiť vzájomnú polohu kružnice k a 

priamky p.  

Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v 

určenom bode ležiacom na kružnici 

k.  

Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z 

daného bodu, ktorý leží mimo 

kružnice k zvonku a opísať (stačí 

slovne) postup tejto  

konštrukcie približnou metódou aj 

pomocou Talesovej kružnice.  

oblúk, prípadne kružnicový oblúk 

prislúchajúci danému stredovému 

uhlu.. Vedieť v kruhu vyznačiť 

kruhový výsek, prípadne kruhový 

výsek prislúchajúci danému 

stredovému uhlu.  

Vedieť v kruhu vyznačiť kruhový 

odsek . 

Vedieť určiť a odmerať stredový 

uhol prislúchajúci k danému 

kružnicovému oblúku alebo 

kruhovému výseku.  

Poznať približné hodnoty 

Ludolfovoho čísla π = 3,14 resp. 

22/7 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) 
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- rozozná, pomenuje a 

opíše jednotlivé 

základné priestorové 

geometrické tvary, 

nachádza v realite ich 

reprezentáciu 

- dokáže špecifikovať 

ich jednotlivé prvky 

- vie vykonať v praxi 

potrebné najdôležitejšie  

merania a výpočty 

obvodu, obsahu, 

povrchu a objemu  

geometrických útvarov 

- analyzuje a rieši 

aplikačné úlohy 

s využitím osvojeného 

matematického aparátu 

 

 

 

Valec, ihlan, kužeľ a ich 

siete.  

 

 

 

 

 

Guľa a rez guľou. 

Objem a povrch gule.  

 

 

 

 

Použitie vzorcov na 

výpočet objemu a 

povrchu valca, ihlana, 

kužeľa a gule (aj v 

slovných úlohách z 

praxe).  

 

 

  

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a 

pomenovať ich základné prvky.  

Vedieť určiť počet hrán, stien a 

vrcholov ihlana.  

Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo 

voľnom rovnobežnom premietaní.  

Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa.  

Vedieť opísať guľu a pomenovať jej 

základné prvky.  

Dosadením do vzorcov vedieť 

vypočítať objem a povrch gule.  

Používať vzorce pre výpočet 

objemu a povrchu valca, ihlana, 

kužeľa a gule.  

Riešiť primerané slovné úlohy na 

výpočet objemu a povrchu valca, 

ihlana, kužeľa a gule.  

 

 

14 

DOV 

 

OSR 

 

ENV 

 



 

S
ú
m

er
n
o
sť

 v
 r

o
vi

n
e 

 

 

 

- žiak rozoznáva 

a modeluje osovo 

a stredovo súmerné 

útvary v rovine, 

manipulatívnou 

činnosťou získava 

schopnosť pochopiť 

a osvojiť si jednoduché 

geometrické 

transformácie 

- pozná základné 

vlastnosti dvojíc 

súmerných útvarov a vie 

ich využívať pri 

jednoduchých 

konštrukciách 

- dokáže sa sústrediť na 

objavovanie 

geometrických tvarov 

vo svojom okolí 

 

Osová súmernosť, os 

súmernosti.  

 

Stredová súmernosť, 

stred súmernosti.  

Konštrukcia obrazu v 

osovej súmernosti.  

Konštrukcia obrazu v 

stredovej súmernosti.  

Ukážky osovej a 

stredovej súmernosti – 

útvarov (aj v štvorcovej 

sieti).  

 

 

Vedieť určiť či sú geometrické 

útvary súmerné podľa osi resp. 

podľa stredu.  

 

Nájsť os súmernosti osovo 

súmerného útvaru.  

Zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo 

jednoduchého útvaru (obrazca) 

zloženého z úsečiek a častí kružnice 

v osovej (aj v stredovej) súmernosti.  

Vedieť určiť osi súmernosti 

(štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, 

kružnica – kruh, atď.)  

Vedieť určiť stredovo súmerné 

rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, 

kruh).  
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-  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  

 

Pytagorova veta, jej 

odvodenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitie Pytagorovej 

vety pri riešení 

praktických úloh.  

 

 

Poznať a vymenovať základné 

prvky pravouhlého trojuholníka 

(odvesna, prepona, súčet dvoch 

ostrých uhlov je 90 stupňov) . 

Vedieť pre aký útvar platí 

Pytagorova veta. Poznať a vedieť 

formuláciu Pytagorovej vety a jej 

význam.  

Zapísať Pytagorovu vetu vzťahom 

c2 = a 2+ b2 , ale aj vzťahom pri 

danom označení strán pravouhlého 

trojuholníka.  

Samostatne vyjadriť a zapísať zo 

základného vzťahu Pytagorovej 

vety obsah štvorca nad odvesnou a , 

nad odvesnou b Vyjadriť vzťah pre 

výpočet odvesien a, b  

alebo ich druhých mocnín.  

Vedieť vypočítať dĺžku tretej strany 

pravouhlého trojuholníka, ak sú 

známe dĺžky jeho dvoch zvyšných 

strán.  

Samostatne používať Pytagorovu 

vetu na riešenie kontextových úloh 

z reálneho praktického života.  
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- žiak objavuje funkčné 

vzťahy medzi 

premennými 

a znázorňuje ich 

v pravouhlej sústave 

súradníc 

- vyjadrí lineárne 

funkcie rovnicou, 

tabuľkou, grafom, vie 

uviesť príklady 

nelineárnych funkcií 

- vytvára tabuľky 

a grafy pre jednoduché 

funkcie 

- získava pozitívny 

vzťah k tvorivému 

prístupu k údajom 

- vytvára si naklonenosť 

k využívaniu grafických 

prostriedkov k 

vyjadreniu 

kvantitatívnych 

súvislostí  

 

Karteziánsky (pravouhlý 

- dvojrozmerný) 

súradnicový systém.  

Rôzne spôsoby 

znázorňovania – grafy 

závislostí.  

Súvis grafu s niektorými 

základnými 

vlastnosťami závislostí 

(rast, klesanie, najväčšie 

a najmenšie hodnoty).  

Lineárna závislosť 

(lineárna funkcia), jej 

vlastnosti a graf. 

Všeobecná rovnica 

lineárnej funkcie: y = k . 

x + q ; ( k 0 ) Parametre 

k a q v lineárnej funkcii. 

Graf priamej a 

nepriamej úmernosti.  

 

 

Opísať a zostrojiť pravouhlý 

súradnicový systém.  

Zobraziť bod (úsečku, trojuholník, 

atď.) v pravouhlom súradnicovom 

systéme (napr. A[3 ; 2]; úsečka XY, 

ak X[2 ; -4] a Y[-3 ; 3], atď....).  

Zostrojiť graf lineárnej závislosti 

podľa údajov z tabuľky pre hodnoty 

x a y.  

Vedieť opísať základné vlastnosti 

grafu lineárnej funkcie (lineárnej 

závislosti) – tvar grafu, súvislosť 

čísla k v predpise lineárnej funkcie 

y  = kx + q s jej rastom alebo 

klesaním.  

ktorými je lineárna funkčná 

súvislosť. Vedieť zostaviť tabuľku a 

zostrojiť graf lineárnej funkcie v 

obore reálnych čísel. Poznať 

význam koeficientov k a q v 

predpise lineárnej funkcie y  = kx + 

q.  

Vedieť určiť, či je lineárna funkcia 

rastúca (klesajúca).  

Vedieť zapísať tvar konštantnej 

funkcie napr. y = a, kde a je reálne 

číslo. 

 Čítať údaje z grafu priamej a 

nepriamej úmernosti a vedieť ich 

použiť pri výpočte. Vedieť určiť 

druhú súradnicu bodu, ktorý leží na 

grafe.  

Riešiť slovné úlohy na využitie 

závislosti prvkov v priamej a 

nepriamej úmernosti.  
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- žiak užíva 

k argumentácii a pri 

výpočtoch vety 

o zhodnosti 

a podobnosti 

trojuholníkov 

- analyzuje a rieši 

aplikačné geometrické 

úlohy osvojeného 

matematického aparátu 

 

Podobnosť 

geometrických útvarov, 

pomer podobnosti.  

  

Podobnosť 

trojuholníkov. Riešenie 

primeraných 

matematických 

(numerických) a 

konštrukčných úloh.  

 

Použitie podobnosti pri 

meraní výšok a 

vzdialeností, 

topografické práce v 

reálnych situáciách.  

 

 

 

Vedieť vysvetliť podstatu 

podobnosti dvoch geometrických 

útvarov.  

Rozhodnúť o podobnosti dvojice 

daných útvarov v rovine (štvorce, 

obdĺžniky, trojuholníky, atď.).  

Vypočítať pomer podobnosti k pre 

dva rovinné útvary.  

Vedieť použiť pomer podobnosti k 

dvoch podobných rovinných 

útvarov pri výpočtovej a primeranej 

konštrukčnej úlohe.  

Poznať základné vety o podobnosti 

trojuholníkov (sss, sus, uu).  

Na základe viet o podobnosti 

trojuholníkov riešiť primerané 

matematické (numerické) a 

konštrukčné úlohy.  

Vedieť použiť pomer podobnosti k 

dvoch podobných útvarov pri 

výpočtovej úlohe.  

Vedieť využívať vlastností 

podobností trojuholníkov pri riešení 

praktických úloh zo života pri 

meraní (odhadovaní) vzdialeností a 

výšok.  

Riešiť jednoduché praktické 

topografické úlohy s využitím 

vlastností podobnosti trojuholníkov.  

Vedieť určiť skutočnú vzdialenosť 

– mierka mapy a skutočné rozmery 

predmetov – mierka plánu.  
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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 

- vie posudzovať realitu 

zo štatistického 

a pravdepodobnostného 

pohľadu, 

v jednoduchých 

prípadoch vie rozlíšiť 

istý a nemožný jav 

 

 

Štatistické prieskumy, 

triedenie, náhodný 

výber. Realizácia 

vlastných jednoduchých 

štatistických prieskumov 

- projektov, ich 

spracovanie.  

Tabuľky, grafy a 

diagramy, ich čítanie, 

interpretácia a tvorba, 

prechod od jedného typu 

znázornenia k inému.  

 

Vedieť spracovávať získané 

hodnoty - údaje z vlastného 

štatistického prieskumu do tabuľky.  

 vedieť interpretovať údaje z 

tabuľky a prostredníctvom 

viacerých druhov diagramov - 

grafov, (kruhový, koláčový, 

úsečkový, stĺpcový, spojnicový) 

znázorniť hodnoty - údaje.  
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OSR 

 

PPZ 

 

 

štvrťročné písomné práce + oprava: 8 hodín 

 

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., 8. 9. 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 1 hodina týždenne (ŠVP), spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty 

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 129chopnost129n 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 

129chopno a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých 129chopnost129ných 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, jako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti, dá mu 

130chopnost zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, jako 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: 

c) 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 

d) 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. Magnetické a elektrické javy. 

    Elektrický obvod. 

výklad, riadený rozhovor, diskusia v skupinách, 

motivačné a demonštračné experimenty,  

žiacke experimenty - práca v skupinách,  

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

práca s pracovnými listami,  

tvorba a prezentácia projektov,  

práca s odborným textom – čítanie s porozumením,  

riešenie kvalitatívnych, kvantitatívnych a problémových úloh, 

vyhľadávanie a spracovanie informácií z rôznych zdrojov a práca s nimi, 

vedomostné súťaže a kvízy, 

brainstorming, tvorba pojmových máp 

 

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.  Magnetické a elektrické 

javy. Elektrický obvod. 

J. Janovič: Fyzika pre 6. a 8. ročník ZŠ (čast 

A,B) 

M. Macháček: Fyzika pre 6.a 8. ročník ZŠ 

E. Rástocká: Fyzikálny zošit pre 6. ročník ZŠ 

Hajdúková: Fyzikálny zošit pre 8. Ročník ZŠ 

Kašpar, Janovič, Brezina: Problémové 

vyučování a problémové úlohy ve fyzice 

I. Baník, R. Baník: Kaleidoskop učiteľa fyziky 

Fyzikálne tabuľky pre ZŠ 

počítač, 

dataprojektor, 

spätný projektor  

 

tabuľa,  

pracovné listy, 

vybrané pomôcky 

kabinetnej zbierky 

internet, 

knižnica 



 

7. 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. 

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  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: deviaty 

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 

Poče

t 

hodí

n 

Prierezové témy 

1. Magnetické a 

elektrické javy. 

Elektrický obvod. 

Elektromagnetic-

ké javy. 

Vysvetliť pojmy 

póly magnetu, 

elektrický náboj, 

magnetické 

a elektrické 

pole. 

Uvedomiť si 

skutočnosť, že 

Zem je magnet. 

Používať 

kompas 

a buzolu. 

 

Uvedomiť si 

skutočnosť, že 

blesk je iskrový 

výboj. 

 

 

 

 

 

Rozpoznať 

1. Magnet a jeho vlastnosti. 

2. Póly magnetu. 

3. Magnetické pole. 

4. Indukčné čiary  

    magnetického poľa 

5. Zem ako magnet. 

6. Kompas. Buzola. 

7. Využitie magnetov 

    v praxi. 

 

 

 

 

8. Elektrizovanie telies. 

    Elektrické pole. 

9. Elektrický náboj, jeho 

     jednotka. 

10. Elektrometer, meranie 

     veľkosti náboja. 

11. Iskrový výboj 

12. Blesk a ochrana pred 

      ním. 

13. Časti elektrického 

· navrhnúť experiment na overenie 

pólov magnetu  

 

· vysvetliť princíp určovania 

svetových strán kompasom  

 

 

 

 

 

 

 

 

- navrhnúť experiment na 

zelektrizovanie telies 

 

 

- odmerať veľkosť elektrického 

náboja 

 

 

 

· zakresliť elektrický obvod 

66 -  osobnostný a sociálny 

rozvoj (rozvoj rozumových 

schopností aj manuálnych 

zručností, poznanie svojich 

dobrých aj slabších 

stránok), 

 

- rozvoj schopnosti 

kooperovať v skupine 

(rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných, 

deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť, organizovať 

prácu), 

 

- tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

(komunikovať, 

argumentovať, používať 

informácie a pracovať s 

nimi, spolupracovať v 

skupine, prezentovať svoju 

prácu písomne aj verbálne 



 

základné časti 

elektrických 

obvodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetliť pojmy 

elektrický prúd, 

napätie, práca a 

výkon.  

Správne merať 

veličiny a 

zostrojovať 

grafy. 

Získavať a 

rozvíjať 

     obvodu. 

14. Znázornenie 

      elektrického obvodu 

    schematickými značkami. 

15. Elektrické vodiče a 

     izolanty. 

16. Vedenie elektrického 

      prúdu v kovoch.  

17. Žiarovka a jej objavenie. 

18. Sériové zapojenie 

   žiaroviek. Porovnanie jasu 

   niekoľkých žiaroviek v 

   sériovom zapojení. 

19. Paralelné zapojenie 

     žiaroviek. 

20. Tepelné elektrické  

      spotrebiče. 

21. Vedenie elektrického 

      prúdu v kvapalinách. 

22. Vedenie elektrického 

      prúdu v plynoch. 

 

23. Elektrický prúd. 

     Jednotka elektrického 

     prúdu 1 A. 

24. Meranie veľkosti 

    elektrického prúdu 

    ampérmetrom. 

25. Elektrické napätie. 

      Jednotka napätia 1 V. 

26. Meranie veľkosti 

     elektrického napätia. 

pomocou schematických značiek  

 

· zapojiť elektrický obvod podľa 

schémy  

 

 

 

 

· získať informácie o objave 

žiarovky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· odmerať veľkosť elektrického 

prúdu a elektrického napätia na 

žiarovke v sériovo zapojenom 

elektrickom obvode  

 

 

 

s použitím informačných a 

komunikačných 

technológií),  

 

- dopravná výchova 

(pozorovať svoje okolie, 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti), 

 

- environmentálna výchova, 

 

- ochrana života a zdravia 

(poznanie a dodržiavanie 

zásad bezpečnosti v triede) 

 

- aplikácia poznatkov v praxi 



 

experimentálne 

zručnosti. 

Vysvetliť 

použitie 

Ohmovho 

zákona v praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetliť pojem 

elektromagnetic-

ká indukcia. 

Pochopiť 

význam použitia 

elektrických 

spotrebičov 

v praxi. 

Získať základy 

bezpečnosti pri 

práci 

s elektrickými 

spotrebičmi. 

Vedieť 

poskytnúť prvú 

27. Zdroje elektrického 

      napätia. 

28. Experimentálne 

     odvodenie Ohmovho 

     zákona (I = U/R). 

29. Zostrojenie grafu 

    závislosti elektrického 

    prúdu od elektrického 

    napätia. 

30. Elektrický odpor. 

    Jednotka elektrického 

    odporu 1 Ω. 

31. Rezistor. 

32. Zapájanie rezistorov. 

33. Elektrická práca. 

34. Elektrický výkon. 

 

35. Elektromagnetické pole. 

36. Elektromagnet. 

37. Elektromotor. 

38. Využitie elektromotorov 

39. Elektromagnetická 

      indukcia. 

40. Výroba elektrického 

      prúdu. 

41. Vplyv elektrární  

      na životné prostredie. 

42. Bezpečné zaobchádz. 

      s elektrospotrebičmi. 

43. Prvá pomoc pri úraze  

      elektrickým prúdom. 

44. Elektrická energia a jej 

 

 

 

 

 

· zostrojiť graf priamej úmernosti 

medzi prúdom a napätím z 

nameraných hodnôt  

 

· riešiť výpočtové úlohy  

 

 

· riešiť úlohy na praktické zapájanie 

elektrických obvodov a merania v 

nich  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· rešpektovať pravidlá bezpečnosti 

pri práci s elektrickými spotrebičmi 

a poskytnúť prvú  pomoc pri úraze  

elektrickým prúdom 

· využiť tvorivo poznatky na 



 

pomoc pri 

zásahu 

elektrickým 

prúdom. 

Opísať 

vzájomné 

premeny 

rôznych energií. 

      premeny. 

 

vypracovanie projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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  deviaty 

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 (chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.) 

       Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti 

objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. 



 

       Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne práce. Ich správna realizácia si vyžaduje osvojenie si 

základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

3. Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecný cieľ: 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je 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. 

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci, ktorej je potrebné rozvíjať aj 

čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť 

aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh. 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 . 

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, 

výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. 

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. Pritom nie je vhodné iba mechanické   

      odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich  

      aktívne používa v správnom kontexte. 

 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. 

 Vysvetlenie javov  

       Žiak  vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších javov. 

 Predvídanie javov  

      Žiak  vie v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný  

      jav možný alebo nie. 

 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.  

 Kvantitatívny popis 

      Žiak  vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť  

      ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.  

 Aplikácia vedomostí 

      Žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie  

      uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný.  

      Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska. 

 

Špecifické ciele:  

a) vzdelávacie: 

 získať prehľad o obsahu základných chemických pojmov, ktoré charakterizujú zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických 

      látok a chemických reakciách 

 chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry  

 poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v každodennom živote 



 

 osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (napr. chemické 

aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus) 

 naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky a naopak 

 porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh 

 osvojiť si v dostatočnej miere zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 

b) výchovno-vzdelávacie: 

 poznať význam výpočtov a ich použitie v praxi 

 uvedomiť si pozitívne a negatívne vplyvy chemických látok na život človeka 

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať zodpovedný vzťah k plneniu pracovných 

povinností  

 urobiť zápis o experimente pomocou textu, schém, náčrtu, obrázkov a tabuliek 

 vyhľadávať, triediť, spracovávať  potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných 

zdrojov 

 zrozumiteľne prezentovať nadobudnuté vedomosti, skúsenosti a zručnosti 

 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  

4.Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Spôsobilosť učiť sa 

 plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť 

 hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení 

 využívať rôzne stratégie učenia 

 kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať  a využívať pri svojom štúdiu a praxi 

 rozvíjať logické a abstraktné myslenie 

 využívať chemické znalosti v praxi 

 

Spôsobilosť riešiť problémy: 

 analyzovať vybrané problémy 

 navrhovať rôzne riešenia úloh, postupy 

 aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh 



 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh 

 používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh 

 využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh 

 zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy 

 logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení problémových úloh 

 prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov 

 dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť 

Spôsobilosti komunikačné: 

 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  

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie 

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

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

prichádzajú do kontaktu 

Spôsobilosti občianske: 

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam 

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného 

prostredia 

 rešpektovať názory druhých, pravidlá práce v kolektíve 

 byť si vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektovať práva ostatných ľudí 

Spôsobilosti sociálne a interpersonálne: 

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti 

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

 prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti 

 hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 



 

 prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu 

Spôsobilosti pracovné: 

 organizovať vlastnú prácu, stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov 

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia 

Spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia: 

 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov         

       v každodenných situáciách 

 používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) 

Digitálna spôsobilosť: 

 osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT, kalkulačky 

 používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

 dokázať využívať IKT pri vzdelávaní 

 

Spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 navrhovať nové úlohy, nové riešenia, vyhľadávať riešenia úloh v nových projektoch, schopnosť plánovať a riadiť prácu 

 

5. Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

 Metódy a postupy Formy práce 

1. Opakovanie 
- názorné – demonštrovanie (ako motivácia alebo 

problém), pozorovanie s jasne zadaným cieľom, žiak 

robí záznamy a vyvodzuje dôsledky 

- praktické – laboratórne a projektové práce 

s použitím problémových metód 

- forma aktívneho poznávania a bádania  

- výkladové 

- demonštračné 

- dialogické 

- samostatnej práce žiakov 

2. Chemické výpočty 

3. Vlastnosti jednoduchých organických   

    látok 



 

4. Uhľovodíky 
- slovné – výklad, rozprávanie, rozhovor a diskusia, 

brainstorming (nielen ako zdroj informácie ale aj 

motivácia), heuristické metódy 

- fixačné – opakovanie (otázka a odpoveď, písomné, 

praktické), precvičovanie, domáce úlohy 

- diagnostické – sebahodnotenie, pozorovanie žiaka, 

skúšanie, hodnotenie žiackych prác, didaktické testy 

- forma skupinovej práce 

 
5. Deriváty uhľovodíkov 

6. Organické látky v živých organizmoch 

7. Organické látky v bežnom živote 

6. Učebné zdroje 

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

 

 

7. Hodnotenie predmetu 

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

1. Opakovanie 
Učebnice chémie pre 8. a 9. ročník 

ZŠ – Ing. Emil Adamkovič, CSc., 

RNDr. Jela Šimeková 

Učebnica pre 9. ročník – RNDr.     

H. Vicenová  

Cvičebnica pre 9. ročník – RNDr. 

H. Vicenová  

Dataprojektor, PC 

s pripojením na 

internet, 

DVD a CD  

prehrávač 

modely, pracovné 

listy,  materiály 

z predchádzajúcich 

ročníkov CHO, 

pracovné zošity 

prezentácie,  CD, 

DVD, laboratórne 

pomôcky,  projekty 

žiakov 

 

Internet, knižnica 

2. Chemické výpočty 

3. Vlastnosti jednoduchých 

organických  látok 

4. Uhľovodíky 

5. Deriváty uhľovodíkov 

6. Organické látky v živých   

organizmoch 

7. Organické látky    v bežnom 

živote 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oblasť: Človek a príroda 

Predmet: Chémia 

Ročník: deviaty 

Počet hodín v ročníku:  spolu 66 vyučovacích hodín 

Chemické výpočty. Organické látky (66 h) 

               

M H TÉMA 
ZÁKLADNÉ 

POJMY 
OČAKÁVANÝ VÝSTUP 

METÓDY, 

FORMY 

PRÁCE 

ROZVÍJANÉ 

KOMPETENCIE 

PRIEREZOVÉ 

TÉMY 

  1 Opakovanie - k učeniu 

- plánovať 

a organizovať si 

učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

a spracovávať 

informácie 

- riešenie 

problémov 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

predmetov 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

- niesť 

zodpovednosť 

 

environmentálna 

výchova 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

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, 

- rozhovor 

- diskusia 



 

IX. 2 Zloženie látok 

- atómy, molekuly 

a ióny 

- chemická väzba 

- poznať častice látok a typy 

chemických väzieb vo vybraných 

látkach, 

- rozhovor 

- diskusia 

a využiť ich pri 

riešení 

problémových 

úloh 

- osobnostné a 

sociálne 

- vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

- vzájomne si 

pomáhať 

- hodnotiť vlastné 

výkony 

a pokroky  

v učení 

- manuálne 

- dodržiavať 

pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

bezpečnosti pri 

práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 

IX. 3 

Rozdelenie látok 

Zmesi a roztoky 

 

- zmes, rovnorodá a 

rôznorodá zmes 

- vodný roztok 

- nasýtený roztok 

- rozpúšťadlo 

- rozpustená látka 

- rozlíšiť rovnorodú a rôznorodú zmes,  

- poznať význam vody ako rozpúšťadla, 

- uviesť príklady vodných roztokov 

používaných v domácnosti, 

- diskusia 

- skupinová 

práca 

 

IX. 4 
Chemické prvky 

a zlúčeniny 

- periodická sústava 

prvkov 

- prvky, zlúčeniny 

 - vedieť určiť umiestnenie prvku na 

základe hodnoty protónového čísla, 

- poznať vlastnosti, zlúčeniny a použitie 

vodíka, kyslíka, alkalických kovov, 

železa, 

- rozhovor 

- diskusia 



 

IX. 5 Oxidy 

- vzorce a názvy 

oxidov 

- oxid kremičitý, 

oxid vápenatý 

(oxidy 

v stavebníctve) 

- oxidy síry- oxid 

síričitý, oxid sírový 

- oxidy dusíka- oxid 

dusnatý, oxid 

dusičitý 

- oxidy uhlíka- oxid 

uhoľnatý, oxid 

uhličitý, 

kyslý dážď 

 

- poznať zloženie oxidov, 

- určiť oxidačné čísla atómov prvkov 

v oxidoch, 

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov oxidov, 

- uviesť príklady oxidov používaných 

v stavebníctve, 

 - poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou 

spôsobujú kyslé dažde, 

 - poznať príčiny vzniku uvedených 

oxidov, 

 

  

- rozhovor 

- diskusia 

IX. 6 Kyseliny 

- kyseliny, 

bezkyslíkaté, 

kyslíkaté 

 

- poznať zloženie, rozdelenie kyselín, 

vlastnosti a použitie kyselín, 

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov kyselín, 

 

- rozhovor 

- diskusia 

X. 7 Hydroxidy - hydroxidy 

- poznať zloženie, vlastnosti 

hydroxidov a použitie hydroxidov, 

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov hydroxidov, 
 

- rozhovor 

- diskusia 



 

X. 8 

Soli 

(športová trieda + 

1 hodina) 

- soli, halogenidy, 

sulfidy, sírany, 

hydrogensírany,  

uhličitany, 

hydrogenuhličitany,  

síričitany, 

hydrogensíričitany,  

dusičnany, 

(športová trieda: 

halogenidy, sulfidy, 

sŕany, dusičnany, 

uhličitany, 

hydrogenuhličitany) 

- poznať zloženie a vlastnosti solí,  

- vedieť aplikovať pravidlá tvorby 

vzorcov a názvov solí, 

- výklad 

(športová 

trieda) 

- rozhovor 

- diskusia 

X. 9 

 

Chemické reakcie 

a chemické 

rovnice 

 

- chemické reakcie 

- zákon zachovania 

hmotnosti 

- chemické rovnice 

- neutralizácia 

- redoxná reakcia 

- 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, 

- poznať princíp neutralizácie 

a redoxnej reakcie, príklady takýchto 

reakcií a ich využitie, 

- výklad 

(športová 

trieda) 

- rozhovor 

- skupinová 

práca 

- demonštračné 

ukážky 

X. 10 

Chemické reakcie 

a chemické 

rovnice 

 

X. 11 

Chemické reakcie 

a chemické 

rovnice 

(športová trieda + 

1 hodina) 

X. 12 Opakovanie 1 
- pojmy a zručnosti 

- upevniť pojmy a zručnosti,  

  2 Chemické výpočty   



 

X. 13 Látkové množstvo  

- látkové množstvo  

- jednotka látkového 

množstva – mól 
- porovnať hmotnosť 1 mólu atómov 

rôznych prvkov,  

- vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín 

zo známych molárnych hmotností 

atómov prvkov tvoriacich zlúčeninu,  

- vypočítať látkové množstvo, ak je 

zadaná hmotnosť látky a molárna 

hmotnosť látky,  

 

- výklad 

- rozhovor 

- modelové 

a problémové 

situácie 

- skupinová 

práca 

 

 

 

 

 

 

 

- k učeniu 

- plánovať 

a organizovať si 

učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

a spracovávať 

informácie 

- argumentovať 

a diskutovať 

počas prezentácie 

projektu 

- riešenie 

problémov 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

predmetov 

a využívať ich 

- osobnostné a 

sociálne 

- vzájomne si 

 

 

 

 

 

 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

- niesť 

zodpovednosť 

  

 

 

 

 

 

environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

mediálna 

výchova 

 

 

 

X. 14 Molárna hmotnosť 

- molárna hmotnosť 

 - jednotka molárnej 

hmotnosti  

XI. 15 

Látkové množstvo 

a  molárna 

hmotnosť 

- látkové množstvo  

- molárna hmotnosť 

- výklad 

s ukážkami 

riešenia úloh 

- riešenie úloh 

- individuálna 

práca 

XI. 16 

Vyjadrovanie 

zloženia roztokov 

Hmotnostný 

zlomok 

 

 

- vyjadrovanie 

zloženia roztokov 

- hmotnostný 

zlomok 

- vypočítať hmotnosť látky a vody 

potrebnej na prípravu roztoku s určitou 

hmotnosťou a hmotnostného zlomku 

zložky roztoku, 

 

- výklad 

s ukážkami 

riešenia úloh 

- riešenie úloh 

- individuálna 

práca 

- 

experimentálna 

činnosť 

XI. 17 
Hmotnostný 

zlomok  

XI. 18 

Vyjadrovanie 

zloženia roztokov 

Koncentrácia 

látkového 

množstva 

- vyjadrovanie 

zloženia roztokov 

- koncentrácia 

látkového množstva 

- vypočítať látkové množstvo a 

hmotnosť látky potrebnej na prípravu 

roztoku s určitým objemom a 

koncentráciou látkového množstva,  

 

- výklad 

s ukážkami 

riešenia úloh 

- riešenie úloh 

- individuálna 

práca  

- 

experimentálna 

činnosť 

XI. 19 

Koncentrácia 

látkového 

množstva  

XI. 20 Riešenie úloh - látkové množstvo,  - vypočítať látkové množstvo, - riešenie úloh 



 

XI. 21 Riešenie úloh 

- molárna hmotnosť, 

- vyjadrovanie 

zloženia roztokov 

hmotnosť látky a zloženie roztokov, - skupinová 

práca 

- individuálna 

práca  

pomáhať 

- pracovať 

v dvojiciach 

alebo 

v skupinách 

 

 

 

 

 

- manuálne 

- používať 

správne postupy 

a techniky pri 

praktických 

činnostiach  

- dodržiavať - 

dodržiavať 

pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ochrana života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti pri 

práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 

XI. 22 

Laboratórna 

práca: 

príprava roztokov 

 

 - poznať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu, 

 - poznať základné piktogramy (napr. 

žieravina, horľavina), 

 - poznať telefónne čísla prvej pomoci, 

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu,  

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce 

s chemickými látkami v praxi, 

 - vedieť používať ochranné pomôcky 

(okuliare, rukavice, ochranný štít), 

 - poznať pomôcky používané pri 

laboratórnej práci, 

 - vykonať prácu podľa návodu, 

 - vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu,  

-pripraviť roztok s daným 

hmotnostným zlomkom, 

- skupinová 

práca 

- 

experimentálna 

činnosť 

XII. 23 Opakovanie 2 - pojmy a zručnosti - upevniť pojmy a zručnosti,  

  3 Vlastnosti jednoduchých organických látok  

- k učeniu 

 

- komunikačná 

 

- riešenie 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

- niesť 

zodpovednosť 

XII. 24 

Uhlík a jeho 

anorganické 

zlúčeniny 

- anorganické 

zlúčeniny uhlíka 
- pochopiť význam uhlíka, 

- výklad 

- rozhovor 

- modelové 

a problémové 

situácie 
XII. 25 

Uhlík a organické 

zlúčeniny 

- organické 

zlúčeniny uhlíka 

- vymenovať príklady anorganických  

a organických zlúčenín, 



 

XII. 26 

Organické 

zlúčeniny 

a organická 

chémia 

- organická chémia 

- rozlíšiť anorganické a organické 

zlúčeniny, - poznať predmet štúdia 

organickej chémie, 

- skupinová 

práca 

- demonštračné 

ukážky 

- 

experimentálna 

činnosť 

problémov 

 

- osobnostné a 

sociálne 

 

- manuálne 

 

environmentálna 

výchova 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana života 

a zdravia 

 

XII. 27 

Výnimočnosť 

atómu uhlíka 

Väzby 

v organických 

zlúčeninách 

- štvorväzbovosť 

atómu uhlíka, 

- uhlíkový reťazec 

- rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý 

reťazec, reťazec s jednoduchou, 

dvojitou a trojitou väzbou, 

XII. 28 Opakovanie 3 - pojmy a zručnosti - upevniť pojmy a zručnosti,    

  4 Uhľovodíky    

I. 29 
Zdroje  

uhľovodíkov 

- prírodné zdroje 

uhľovodíkov 

- vymenovať prírodné zdroje 

uhľovodíkov, spôsob ich získavania 

- rozhovor 

- diskusia 

- k učeniu 

- plánovať 

osobnostný 

a sociálny 



 

I. 30 

Uhlie, ropa 

a zemný plyn 

a životné 

prostredie 

Uhľovodíky 

v rope 

a v zemnom plyne 

- znečistenie 

životného prostredia 

- uhľovodíky v uhlí, 

rope a zemnom 

plyne 

a využitia, alternatívne zdroje energie 

(bioplyn), 

- uviesť negatívne vplyvy ťažby uhlia 

a ropy a produktov vznikajúcich pri ich 

spaľovaní na životné prostredie, 

- poznať uhľovodíky nachádzajúce sa v 

prírodných zdrojoch uhľovodíkov, 

- vymenovať základné frakcie 

spracovania ropy napr. benzín, oleje, 

asfalt, 

- vymenovať druhy benzínu, ktoré sa 

v súčasnosti u nás používajú ako palivo 

do automobilov, 

- vysvetliť súvislosť medzi oktánovým 

číslom benzínu a jeho kvalitou, 

- vymenovať plynné látky, ktorými 

prispieva automobilová doprava 

k znečisťovaniu ovzdušia, 

- opísať vlastnosti (skupenstvo, 

horľavosť, výbušnosť), výskyt 

a použitie metánu, etánu, propánu 

a butánu, 

- poznať použitie propán-butánovej 

zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo 

hrozí pri unikaní tejto zmesi z tlakovej 

nádoby v uzavretom priestore, 

 

 

 

a organizovať si 

učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

a spracovávať 

informácie 

- riešenie 

problémov 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

predmetov 

a využiť ich pri 

riešení 

problémových 

úloh 

- osobnostné a 

sociálne 

- vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

- vzájomne si 

pomáhať 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

- niesť 

zodpovednosť 

 

environmentálna 

výchova 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti pri 

práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 



 

I. 31 Alkány 

- alkány  

- nasýtené 

uhľovodíky  

- benzín 

- poznať typ väzby medzi atómami 

v alkánoch, 

- napísať vzorce alkánov: metán, etán, 

propán, bután...dekán 

- vymenovať produkty horenia 

uhľovodíkov, 

- rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

- skupinová 

práca 

 

- hodnotiť vlastné 

výkony 

a pokroky  

v učení 

- manuálne 

- dodržiavať 

pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

 

 

 

 

 

- k učeniu 

- plánovať 

a organizovať si 

učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

I. 32 Alkény 

- alkény, etén, 

nenasýtené 

uhľovodíky, 

polymerizácia, 

makromolekula 

- poznať typ väzby medzi atómami 

v alkánoch, 

- napísať vzorce alkénov: etén  

- opísať vlastnosti (skupenstvo, 

horľavosť, výbušnosť) eténu, 

- opísať polymerizáciu na príklade 

vzniku polyetylénu z eténu, 

I. 33 Alkíny 
- alkíny, etín,  

trojitá väzba 

- poznať typ väzby medzi atómami 

v alkínoch, 

- napísať vzorce alkínov: etín  

- opísať vlastnosti (skupenstvo, 

horľavosť, výbušnosť) etínu 

I. 34 Arény 
- arény, aromatické 

jadro, benzén 

- opísať vlastnosti, štruktúru a použitie 

benzénu, 

II. 35 Zhrnutie - pojmy a zručnosti - utriediť pojmy a zručnosti,  

II. 36 Opakovanie 4 - pojmy a zručnosti - upevniť pojmy a zručnosti,  

  5 Deriváty uhľovodíkov   



 

II. 37 

Čo sú deriváty 

uhľovodíkov? 

Halogénderiváty 

- deriváty 

uhľovodíkov 

- charakteristická 

skupina 

- uhľovodíkový 

zvyšok 

- halogénderiváty 

- vyznačiť na konkrétnych príkladoch 

derivátov uhľovodíkov charakteristickú 

skupinu a uhľovodíkový zvyšok, 

- roztriediť príklady zlúčenín na 

uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, 

- poznať názov a vzorec chlórmetánu, 

- poznať najdôležitejšie vlastnosti 

a možnosti využitia chloroformu, 

- vysvetliť, prečo sa halogénderiváty 

uhľovodíkov zaraďujú medzi 

ekologické jedy,  

- zdôvodniť nebezpečenstvo používania 

freónov, 

- rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

- skupinová 

práca 

 

a spracovávať 

informácie 

- riešenie 

problémov 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

predmetov 

a využiť ich pri 

riešení 

problémových 

úloh 

- osobnostné a 

sociálne 

- vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

- vzájomne si 

pomáhať 

- hodnotiť vlastné 

výkony 

a pokroky  

v učení 

- manuálne 

- dodržiavať 

pravidlá 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

- niesť 

zodpovednosť 

 

environmentálna 

výchova 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti pri 

práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 

II. 38 
Kyslíkaté deriváty 

- kyslíkaté deriváty 

- alkoholy 

- metanol, etanol 

 - poznať názov a vzorec metanolu 

a etanolu, 

 - poznať najdôležitejšie vlastnosti 

a možnosti využitia metanolu a etanolu, 

 - poznať vplyv metanolu a etanolu na 

ľudský organizmus, dôsledky použitia 

etanolu ako návykovej látky, 

II. 39 
Kyslíkaté deriváty 

- kyslíkaté deriváty 

- acetón 

 - poznať najdôležitejšie vlastnosti 

a možnosti využitia acetónu, 

 - poznať vplyv acetónu na ľudský 

organizmus,  

 - poznať spôsoby zneškodňovania 

zvyškov farieb ako nebezpečných 

odpadov, 



 

II. 40 
Kyslíkaté deriváty 

- kyslíkaté deriváty 

- kyselina mravčia 

- kyselina octová 

- poznať pôvod názvu kyseliny 

mravčej, 

- poznať názov a vzorec kyseliny 

mravčej a kyseliny octovej, 

- poznať najdôležitejšie vlastnosti 

a možnosti využitia kyseliny octovej, 

bezpečnosti 

a ochrany zdravia 

 

 

 

II. 41 
Prezentácia 

projektov 

- používanie 

správnej 

terminológie 

- získavať informácie a tvorivo ich 

spracovať, 

- podieľať sa na práci v skupine, 

- prezentovať a obhájiť svoju prácu, 

- prezentácia 

práce žiakov 

v skupinách 

III. 42 Opakovanie 5 - pojmy a zručnosti - utriediť pojmy a zručnosti,    

 

  6 Organické látky v živých organizmoch  k učeniu 

- plánovať 

a organizovať 

si učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

a spracovávať 

informácie 

- riešenie 

problémov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

III. 43 Čo sú prírodné látky - prírodné látky 

 

- vysvetliť, čo sú prírodné zlúčeniny, 

 

- rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

 
III. 44 Sacharidy 

- fotosyntéza 

- sacharidy 

 - vymenovať reaktanty, produkty 

a podmienky fotosyntézy, 

 - vysvetliť význam fotosyntézy pre život 

človeka a živočíchov, 

 - vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria 

sacharidy, 

 - uviesť výskyt, vlastnosti a možnosti 

využitia  sacharidov (glukóza, fruktóza, 

sacharóza, škrob, glykogén a celulóza), 



 

III. 45 
Laboratórna práca : 

sacharidy 

- dôkazové reakcie 

sacharidov 

- uskutočniť dôkazové reakcie glukózy 

a škrobu, 

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu, 

 - vykonať prácu podľa návodu, 

 - vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

- skupinová 

práca 

-

experimentáln

a činnosť 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

predmetov 

a využiť ich pri 

riešení 

problémových 

úloh 

- deliť si 

úlohy 

- niesť 

zodpovednos

ť 

 

environmentá

lna výchova 



 

III. 46 Tuky - tuky 

- vysvetliť funkcie tukov v živých 

organizmoch, 

- roztriediť tuky podľa zloženia 

(skupenstva) a pôvodu (výskytu), 

- poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť 

v alkohole, pôsobenie svetla na tuky), 

- poznať vplyv rastlinných a živočíšnych 

tukov na ľudský organizmus, 

- vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský 

organizmus, 

- overiť rozpustnosť tukov vo vode 

a v alkohole, 

- porovnať množstvo tukov v rôznych 

semenách, 

rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

- osobnostné a 

sociálne 

- vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

- vzájomne si 

pomáhať 

- manuálne 

- dodržiavať 

pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia 

 

k učeniu 

- plánovať 

a organizovať 

si učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

a spracovávať 

informácie 

- riešenie 

problémov 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana 

života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti 

pri práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 

 

 

 

 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- deliť si 

úlohy 

- niesť 

zodpovednos

ť 

 

environmentá

lna výchova 

 



 

III. 47 Bielkoviny - bielkoviny 

- poznať zloženie a vlastnosti bielkovín, 

- poznať funkcie bielkovín v ľudskom 

tele, 

- vymenovať zdroje rastlinných 

a živočíšnych bielkovín, 

rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

predmetov 

a využiť ich pri 

riešení 

problémových 

úloh 

- osobnostné a 

sociálne 

- vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

- vzájomne si 

pomáhať 

- manuálne 

- dodržiavať 

pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia 

mediálna 

výchova 

 

ochrana 

života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti 

pri práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 

III. 48 
Laboratórna práca: 

bielkoviny 

- biuretová reakcia 

- denaturácia 

- uskutočniť reakcie bielkovín, 

- dokázať vplyv tepla na bielkoviny, 

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu, 

 - vykonať prácu podľa návodu, 

 - vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

- skupinová 

práca 

-

experimentáln

a činnosť 

IV. 49 Biokatalyzátoty 

- biokatalyzátory 

- enzýmy 

- vitamíny 

- hormóny 

- poznať význam enzýmov, vitamínov a 

hormónov pre človeka, 

- poznať potravinové zdroje vitamínov, 

rozhovor 

- diskusia 

 

IV. 

 

 

50 

 

 

Zdravá výživa 

 

- zdravá výživa 
 - poznať základné pravidlá zdravej 

výživy, 

- rozhovor 

- diskusia 

 



 

IV. 51 
Laboratórna práca: 

vitamíny 
- vitamín C 

 - dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu, 

 - vykonať prácu podľa návodu, 

 - vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

- skupinová 

práca 

-

experimentáln

a činnosť 

IV. 

 

52 

 

 

Prezentácia projektov 

 

 

používanie správnej 

terminológie 

 

- získavať informácie a tvorivo ich 

spracúvať, 

- podieľať sa na práci v skupine, 

- prezentovať a obhájiť svoju prácu, 

- prezentácia 

práce žiakov 

v skupinách 

IV. 53 

 

Opakovanie 6 

 

- pojmy a zručnosti - upevniť pojmy a zručnosti,  

 

  7 Organické látky v bežnom živote  k učeniu 

- plánovať 

a organizovať 

si učenie 

a pracovnú 

činnosť 

- komunikačná 

- vyhľadávať, 

triediť 

a spracovávať 

 

IV. 54 

 

Plasty a syntetické vlákna 

 - plasty 

- syntetické vlákna 

- vymenovať príklady a použitie plastov 

a syntetických vláken, 

- opísať úžitkové vlastnosti a možnosti 

použitia plastov a syntetických vláken, 

- uviesť výhody a nevýhody používania 

plastov z environmentálneho hľadiska, 

-výklad 

- rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

 

IV. 55 Plasty a syntetické vlákna 

V. 56 
Mydlá a pracie 

prostriedky 

- mydlá 

- pracie prostriedky 

- saponáty 

- poznať princíp pracieho účinku mydla, 

- uviesť rozdiely medzi mydlami 

a saponátmi, 



 

V. 57 
Laboratórna práca: 

mydlá 
- mydlá 

- overiť rozpustnosť mydla v tvrdej 

a mäkkej vode, 

 dodržiavať zásady bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu, 

 - vykonať prácu podľa návodu, 

 - vedieť pozorovať javy sprevádzajúce 

pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu, 

- skupinová 

práca 

-

experimentáln

a činnosť 

informácie 

- riešenie 

problémov 

- logicky spájať 

poznatky 

z rôznych 

predmetov 

a využiť ich pri 

riešení 

problémových 

úloh 

- osobnostné a 

sociálne 

- vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

- vzájomne si 

pomáhať 

- hodnotiť 

vlastné výkony 

- manuálne 

- dodržiavať 

pravidlá 

bezpečnosti 

a ochrany 

zdravia 

 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- deliť si 

úlohy 

- niesť 

zodpovednos

ť 

 

environmentá

lna výchova 

 

mediálna 

výchova 

 

ochrana 

života 

a zdravia 

- dodržiavať 

zásady 

bezpečnosti 

pri práci 

- používať 

ochranné 

pomôcky 

 

V. 58 Kozmetické prípravky 
- kozmetické 

prípravky 

- vedieť vysvetliť význam  

kozmetických prostriedkov, 

- rozhovor 

- diskusia 

- demonštračné 

ukážky 

- skupinová 

práca 

 

V. 59 Pesticídy - pesticídy 

- opísať výhody a nevýhody používania 

pesticídov, 

V. 60 Lieky - lieky 
- poznať účinky skupín liekov 

(antibiotiká, analgetiká, antipyretiká), 

V. 61 Drogy 

- drogy 
- uviesť príklady a negatívne pôsobenie 

tolerovaných a zakázaných drog, VI. 62 
Látky ohrozujúce človeka 

a životné prostredie 

VI. 63 Prezentácia projektov 
- používanie 

správnej 

terminológie 

- získavať informácie a tvorivo ich 

spracúvať, 

- podieľať sa na práci v skupine, 

- prezentovať a obhájiť svoju prácu, 

- prezentácia 

práce žiakov 

v skupinách 
VI. 64 Prezentácia projektov 

VI. 65 Opakovanie 7 

- pojmy a zručnosti - upevniť pojmy a zručnosti.  
VI. 66 Záverečné opakovanie 

 

 

 

 



 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: dejepis 

1.Záhlavie 

 

Názov predmetu dejepis 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín (klasická aj športová trieda) 

Ročník  deviaty 

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 9. ročníku dejiny ľudstva od vypuknutia 1. svetovej vojny po vznik SR 1993 a problémy súčasného sveta. 



 

 

Špecifické ciele: 

e) 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 

f) 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 

 

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 

Prvá svetová vojna a vznik ČSR            

(1914- 1918) 

vysvetľovanie, motivačné 

rozprávanie, heuristická 

a projektová metóda, 

práca s učebnicou, odbornou 

literatúrou a encyklopédiami,  

čítanie doplnkových textov s 

klasická vyučovacia hodina, 

zábavné opakovanie, kvízy 

a tajničky, vyučovacia hodina Európa v  medzivojnovom období  

(1918 – 1938) 



 

Česko - Slovensko v  medzivojnovom období 

(1918 – 1938) 

skupinové a zážitkové 

vyučovanie 

porozumením, pracovné listy, 

analýza obrazového 

materiálu, dokumenty,   

v múzeu a archíve, dejepisná 

vychádzka, historické 

putovanie – regionálne dejiny Druhá svetová vojna  

(1939 – 1945) 

Slovenská republika  

(1939 – 1945)  

Povojnový svet  - studená vojna 

(1945 – 1991) 

 

 

vysvetľovanie, motivačné 

rozprávanie, heuristická 

a projektová metóda, 

skupinové a zážitkové 

vyučovanie 

práca s učebnicou, 

populárno-náučnou 

literatúrou a encyklopédiami,  

čítanie doplnkových textov s 

porozumením, pracovné listy, 

analýza obrazového 

materiálu, dokumenty,  

prezentácie k témam 

klasická vyučovacia hodina, 

zábavné opakovanie, kvízy 

a tajničky, vyučovacia hodina 

v múzeu a archíve, dejepisná 

vychádzka, historické 

putovanie – regionálne dejiny 

Československo za železnou oponou, nežná 

revolúcia, budovanie ČSFR 

(1945 – 1989 - 1992)  

 

Slovenská republika  

(1993 po dnešok)  

 

Súčasný svet 

(1991 po dnešok)  

 

 

6. 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, ... 



 

Prvá svetová vojna a                 

vznik ČSR 

(1914-1918) 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka pre 9. ročník 

Dejepisný atlas 

 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, nástenné 

obrazy, prezentácie, 

noviny a časopisy, 

projekty 

a prezentácie, 

dobové karikatúry 

internet, školská 

knižnica, múzeum 

Európa v                     

medzivojnovom období  

(1918 – 1938) 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka 

Dejepisný atlas 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, dvd 

filmy a dokumenty, 

prezentácie a žiacke 

projekty 

internet, školská 

knižnica, múzeum 

Česko - Slovensko v  

medzivojnovom období  

(1918 – 1938) 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka  pre 9. ročník 

Dejepisný atlas 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie, noviny 

a časopisy, dvd 

filmy a dokumenty, 

prezentácie a žiacke 

projekty 

internet, školská 

knižnica, múzeum 

Druhá svetová vojna  

(1939-1945) 

 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka  pre 9. Ročník 

Dejepisný atlas 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, knihy, 

noviny a časopisy, 

filmy a dokumenty, 

prezentácie a žiacke 

projekty 

internet, školská 

knižnica, múzeum, 

exkurzia, beseda, 

pomník, pamätník 

Slovenská republika  

(1939 – 1945)  

Dejepisná čítanka 

Dejepisný atlas 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľ, 

tableta 

Mapy, odborné 

publikácie, noviny 

a časopisy, dvd 

filmy a dokumenty, 

prezentácie a žiacke 

projekty, karikatúry 

internet, školská 

knižnica, múzeum, 

židovský cintorín, 

exkurzia, beseda, 

pomník, pamätník 



 

 

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, 

Povojnový svet                                 

– studená vojna 

(1945- 1991) 

 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka  pre 9. ročník 

Dejepisný atlas 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, odborné 

publikácie, noviny 

a časopisy, dvd 

filmy a dokumenty, 

karikatúry 

internet, školská 

knižnica, múzeum 

Československo za železnou 

oponou, nežná revolúcia, 

budovanie ČSFR 

(1945 – 1989 – 1992)  

 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka  pre 9. ročník 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie, noviny 

a časopisy, dvd 

filmy a dokumenty, 

karikatúry, 

prezentácie a žiacke 

projekty 

internet, školská 

knižnica, múzeum, 

beseda, exkurzia 

Slovenská republika                      

(1993 až po dnešok) 

 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka  pre 9. ročník 

Dejepisný atlas 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor,  

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, odborné 

publikácie, noviny 

a časopisy, dvd 

filmy a dokumenty, 

prezentácie a žiacke 

projekty 

internet, školská 

knižnica, múzeum 

Súčasný svet  

(1991 po dnešok) 

 

Učebnica dejepisu pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka pre 9. ročník 

Dejepisná čítanka 

Pracovné listy 

Notebook, 

datavidaprojektor, 

interaktívna tabuľa, 

tablet 

Mapy, nástenné 

obrazy, odborné 

publikácie 

a časopisy, dvd  

internet, školská 

knižnica 



 

 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. 

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 - 9  

Počet hodín v ročníku: 99 (klasická aj športová trieda) 

 

Tematický celok Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

Prvá svetová 

vojna a vznik 

ČSR            

(1914- 1918) 

Priblížiť žiakom 

obdobie prvej 

svetovej vojny. 

Vysvetliť jej 

príčiny, priebeh 

a dôsledky pre 

ďalší vývoj... 

Trojspolok a Dohoda 

 

Sarajevský atentát 

 

Hrôzy zákopovej vojny 

 

Vstup USA do vojny 

 

Boje na východnom fronte 

 

Ruské revolúcie 1917 

 

Rasputin a Romanovci 

 

Konečne mier 1918 

 

Slováci na bojiskách 

 

Český a slovenský domáci 

a zahraničný odboj 

 

Masaryk – Štefánik – Beneš 

 

 

 kriticky analyzovať 

príčiny vzniku a ciele 

Dohody a Trojspolku  

 kriticky analyzovať a 

zhodnotiť príčiny a 

priebeh 1. svetovej 

vojny  

 charakterizovať postoj 

Slovákov k vojne a ich 

účasť pri formovaní 

ČSR  

 zhodnotiť význam a 

úlohu osobností pri 

vzniku ČSR 

 opísať pomocou mapy 

priebeh 1. svetovej 

vojny  

 ukázať na mape zmeny, 

ktoré nastali rozpadom 

R-U 

 napísať krátku prácu na 

tému o 1. svetovej vojne 

12 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Európa v  

medzivojnovom 

Priblížiť žiakom 

obdobie 

Nové štáty na mape Európy 

 

 uviesť zmeny, ktoré 

nastali v Európe ako 

12 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



 

období  

(1918 – 1938) 

medzivojnovej 

Európy a nástup 

diktatúr – 

komunizmu, 

fašizmu 

a nacizmu... 

Nástup boľševikov v Rusku 

 

Lenin a Stalin 

 

Komunizmus a gulagy 

 

Mussolini a čiernoodenci 

 

Fašizmus 

 

Nástup Hitlera k moci 

 

Nacizmus 

 

Adolf Hitler vo filme 

 

Míľniky vedy a techniky 

 

Kultúra, umenie a životný  

štýl v medzivojnovom  

období 

dôsledok povojnovej 

krízy  

 ukázať na historickej 

mape nové štáty, ktoré 

vznikli v Európe  

 opísať situáciu v Rusku 

v roku 1917  

 rozlíšiť demokraciu od 

diktatúry  

 charakterizovať 

stalinistickú diktatúru  

 vysvetliť príčiny vzniku 

fašizmu v Taliansku  

 vysvetliť príčiny vzniku 

nacizmu v Nemecku  

 uviesť dôvody vzniku 

diktatúr  

 opísať vplyv vedy a 

techniky na zvyšovanie 

životnej úrovne 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Česko - 

Slovensko v  

medzivojnovom 

období                   

(1918 – 1938) 

Priblížiť žiakom 

obdobie prvej 

republiky – jej 

politický, 

hospodársky 

a kultúrny vývoj... 

Slováci v novom štáte 

 

Bratislava – metropola 

Slovenska 

 

Slovenská politika v ČSR – 

centralisti, autonomisti, 

komunisti 

 

 

Školstvo a spolková činnosť 

 analyzovať postavenie 

Slovákov v ČSR  

 identifikovať 

národnostné menšiny  

 zhodnotiť úlohu 

osobností: Masaryk, 

Štefánik, Hlinka, Hodža  

 prezentovať významné 

slovenské osobnosti  

 zdôvodniť vplyv kultúry, 

spolkov, škôl na 

12 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

Osobnostný 



 

 

Nepoznaná sloboda 

a národnostné menšiny 

 

 

Zápas o každodenný chlieb – 

hospodárstvo ČSR 

 

 

 

 

 

 

Mračná nad ČSR:  

 

 

Mníchovská dohoda 

 

 

Žilinská dohoda  

 

 

Viedenská arbitráž 

 

 

 

Orava v prvej republike 

 

 

 

každodenný život  

 rozpoznať zmeny, ktoré 

nastali po vzniku ČSR a 

ich vplyv na každodenný 

život  

 zhodnotiť hospodársky 

rozmach ČSR  

 porovnať Slovensko a 

Česko  

 opísať hospodárske a 

politické postavenie 

Slovenska v ČSR  

 vysvetliť úsilie 

slovenských strán o 

autonómiu v rámci ČSR  

 opísať Mníchovskú 

dohodu  

 opísať vyhlásenie 

autonómie Slovenska  

 analyzovať Viedenskú 

arbitráž  

 kriticky zhodnotiť postoj 

západných mocností 

voči ČSR. 

 začleniť udalosti 

v regióne do celkového 

kontextu národných  

európskych/svetových 

dejín 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Druhá svetová 

vojna  

Priblížiť žiakom 

obdobie druhej 

Cesta k druhej svetovej vojne 

a jej vypuknutie 

 uviesť príčiny a priebeh 

vypuknutia 2. svetovej 

19 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



 

(1939 – 1945) svetovej vojny – 

jej príčiny, 

priebeh 

a dôsledky... 

 

Európa – obeť diktátorov – 

boje na západnom fronte 

 

Prepadnutie ZSSR a boje na 

východnom fronte 

 

Veľká vlastenecká vojna 

 

Pearl Harbor a vstup USA do 

druhej svetovej vojny 

 

Život v okupovanej Európe 

 

Holokaust 

 

Osvienčim 

 

Úteky z táborov smrti 

 

Veľmoci proti Hitlerovi 

 

Churchill – Roosevelt – Stalin 

 

Teherán – Jalta – Postupim 

 

Deň D – vylodenie Spojencov 

v Normandii 

 

Mier v Európe 1945 

 

Tretia ríša a druhá svetová 

vojny  

 pochopiť význam vzniku 

protihitlerovskej koalíce 

 rozpoznať 

nebezpečenstvo 

ideológií, ktoré hlásajú 

rasovú neznášanlivosť  

 opísať príčiny a priebeh 

2. svetovej vojny  

 ukázať na historickej 

mape najväčšie bitky  

 v chronologickom 

poradí zoradiť štáty 

napadnuté Nemeckom  

 zhodnotiť holocaust a 

antisemitizmus 

 opísať život a problémy 

v koncentračných 

táboroch a úteky z nich 

 opísať protifašistický 

odboj a život v čase 

vojny  

 vysvetliť podiel 

rôznorodých osobností 

na priebeh a výsledky 

vojny 

 opísať priebeh a 

výsledky mierových 

konferencií a operácie 

Overlord 

 analyzovať situáciu 

v Európe na konci vojny 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vojna v dobových záberoch 

 

42 atentátov na Hitlera 

 

Hirošima a Nagasaki 

 

Rekapitulácia druhej  

svetovej vojny a bilancia obetí 

 

 vedieť kriticky 

zhodnotiť rôzne filmy a 

dokumenty o druhej 

svetovej vojne a 

Hitlerovi 

 opísať príčiny, ktoré 

viedli k  zhodeniu 

atómových bômb 

 odsúdiť zneužitie 

atómovej energie na 

vojenské účely 

Mediálna 

výchova 

 

 

Slovenská 

republika  

(1939 – 1945)  

Priblížiť žiakom 

obdobie 

Slovenska počas 

druhej svetovej 

vojny – politický 

režim, 

hospodársky, 

kultúrny vývoj, 

holokaust, SNP... 

Vznik štátu 14. marca 1939 

 

Slovenská republika na mape 

Európy 

 

Aká bola Slovenská 

republika? 

 

Tiso – Tuka – Mach... 

 

Hlinkova garda, 

Hlinkova mládež 

 

Život na Slovensku počas 

vojny – hospodárstvo, 

školstvo, kultúra, šport 

 

Holokaust na Slovensku 

 

Židovský kódex 

 

 uviesť príčiny vzniku 

slovenského štátu 

 rozlíšiť autoritatívny 

režim od demokracie  

 kriticky zhodnotiť postoj 

Nemecka voči 

Slovenskej republike  

 charakterizovať 

Slovenskú republiku  

 analyzovať politický 

systém SR  

 rozpoznať propagandu a 

jej nebezpečenstvá 

 analyzovať 

hospodárstvo, školstvo, 

kultúru a šport v SR 

 zhodnotiť dôsledky 

holokaustu  

 analyzovať dôsledky 

Židovského kódexu a 

zriadenia pracovných 

15 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 



 

Pracovné tábory – Sereď... 

 

Slovenské národné povstanie 

 

Moje povstanie 

 

Oslobodzovanie Slovenska 

 

Boje na Dukle 

 

Vojna a SNP v regióne  

Orava 

 

 

táborov 

 dokumentovať význam 

Slovenského národného 

povstania  

 opísať domáci odboj  

 uviesť význam SNP  

 napísať krátku úvahu o 

každodennom živote 

obyvateľstva v 

Slovenskej republike 

 opísať obdobie vojny 

v regióne, poznať 

pamätné miesta bojov 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

Povojnový svet  

- studená vojna 

(1945 – 1991) 

 

 

Priblížiť žiakom 

vznik bipolárneho 

sveta, súrenie 

veľmocí, 

rovnováhu 

strachu, kultúrny, 

hospodársky 

a vedecky 

pokrok... 

Rozdelenie Európy a sveta 

 

Nové plány a spojenectvá – 

EHS, NATO, RVHP, 

Varšavská zmluva 

 

Na východ o železnej opony 

 

Život na Západe 

 

Konflikty studenej vojny – 

kórejská vojna, vojny vo 

Vietname, karibská kríza 

 

Atentát na JFK 

 

Berlínsky múr 

 

 pochopiť rozdelenie 

sveta na dva tábory  

 opísať vznik vojenských 

a hospodárských 

organizácií bipolárneho 

sveta 

  rozlíšiť život za 

železnou oponou a 

porovnať ho so životom 

na Západe 

 rozpoznať zmeny v 

rozdelenom svete 

 opísať najväčšie 

konflikty studenej vojny 

a ich výsledky 

 opísať atentát na JFK  

 opísať budovanie 

symbolu studenej vojny 

15 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



 

Úteky z červeného Berlína 

 

Koniec kolonializmu – Gándhí 

 

Vesmírne súperenia 

 

Nepokoje vo východnom 

bloku 1953, 1956, 1968, 1980 

 

Ján Pavol II. 

 

Rovnováha strachu 

 

Nástup Gorbačova 

  

Pád komunizmu 

 

a spôsoby útekov ľudí za 

slobodou 

 zaujať stanovisko k 

procesu dekolonizácie 

 opísať súperenie 

veľmocí o ovládnutie 

vesmíru 

 opísať prejavy odporu 

východoeurópskych 

štátov proti  červenej 

komunistickej diktatúre 

 priblížiť obdobie 

kontroly zbrojenia 

a nebezpečenstva 

jadrovej vojny 

 opísať nástup Gorbačova 

a zmeny vedúce k pádu 

komunizmu 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Československo 

za železnou 

oponou, nežná 

revolúcia, 

budovanie 

ČSFR 

(1945 – 1989 - 

1992)  

 

Priblížiť žiakom 

život 

v komunistickom 

Československu, 

prejavy diktatúry, 

prelomové 

medzníky doby, 

politický, kultúrny 

a hospodársky 

vývoj až po 

rozpad 

spoločného štátu 

Čechov 

a Slovákov. 

Slováci v obnovenej ČSR 

 

Zápas o demokraciu 

 

Komunistický prevrat 1948 

 

Komunistickí prezidenti 

 

Sovietizácia Československa 

 

Tváre komunistickej totality 

 

Štátna bezpečnosť 

 

 uviesť príčiny narastania 

vplyvu KSČ po vojne 

 zhodnotiť februárový 

prevrat 1948 

 analyzovať 50-te roky a 

procesy s buržoáznymi 

nacionalistkami 

 vysvetliť znaky 

socializmu  

 zhodnotiť kolektivizáciu 

a industrializáciu 

 

 opísať narastanie krízy a 

jej vyvrcholenie v           

10 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



 

Pražská jar a august 1968 

 

Alexander Dubček 

 

Normalizácia  obdobie  

reálneho socializmu 

 

Gustáv Husák 

 

Charta 77 a disent 

 

Kultúra pre všetkých? 

 

Sviečková manifestácia 

 

Nežná revolúcia a pád 

komunizmu v ČSSR 

 

Orava k období komunizmu 

 

“socializme s ľudskou 

tvárou“   

 charakterizovať rok 

1968 a osobnosť A. 

Dubčeka  

 charakterizovať 

normalizáciu a osobnosť 

Gustáva Husáka  

 zvodniť príčiny 

nespokojnosti a prejavy 

odporu voči režimu  

 zdôvodniť podstatu 

Charty 77  

  opísať disent  

 uviesť význam a prínos 

sviečkovej manifestácie  

 vysvetliť pád železnej 

opony a “nežnú -

zamatovú  revolúciu“  

 stopy komunistického 

režimu v našom regióne 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

Slovenská 

republika  

(1993 po 

dnešok)  

 

Priblížiť žiakom 

obdobie od vzniku 

SR až po 

súčasnosť. 

Cesta k rozdeleniu ČSFR 

 

Mečiar a Klaus 

 

Vznik a budovanie SR 

 

Éra mečiarizmu 

 

Vstup SR do EÚ a NATO 

Euro na Slovensku 

 vymenovať príčiny 

rozdelenia republiky  

 opísať vznik Slovenskej 

republiky  

 zhodnotiť éru Mečiara 

 uviesť výhody a 

nevýhody vstupu 

Slovenska do NATO a 

EÚ  

 zhodnotiť prijatie eura 

2 Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

Súčasný svet Pozrieť sa so Rozpad ZSSR  uviesť rozdiely v 2 Osobnostný 



 

(1991 po 

dnešok)  

 

žiakmi na 

najnovšie dejiny 

až po súčasné 

trendy 

politického, 

hospodárskeho 

a kultúrneho 

vývoja. 

 

Predpoklady vzniku                     

novej Európy 

 

Európska únia a jej premeny 

 

Terorizmus a globálne 

problémy súčasného sveta 

hospodárskom a 

politickom systéme 

súčasného sveta 

 uviesť výhody a 

nevýhody zjednocovania 

Európy 

 hľadať dôvody vzniku 

terorizmu vo svete  

 zaujať stanovisko k 

teroristickým útokom  

 zistiť príčiny globálneho 

otepľovania  

 rozlíšiť výhody a 

nevýhody internetu. 

a sociálny rozvoj 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Žiak na konci 9. ročníka vie / dokáže: 

 

Prvá svetová vojna a  vznik ČSR / 12 hodín 

porovnať ciele štátov Dohody a Trojspolku, rozpoznať útrapy ľudí na fronte a v zázemí počas prvej svetovej vojny, identifikovať ciele domáceho 

a zahraničného odboja, zdokumentovať pomocou mapy zmeny po zániku Rakúsko – Uhorska, vyhľadať svedectvá týkajúce sa prvej svetovej 

vojny, pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

Európa v medzivojnovom období / 12 hodín 

objasniť základné znaky parlamentnej demokracie, rozlíšiť demokratický a nedemokratický charakter štátu, rekonštruovať každodenný život v 

diktatúrach, pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

Československo v medzivojnovom období / 12 hodín 



 

identifikovať politický systém ČSR, rozpoznať mnohonárodnostný charakter ČSR, porovnať hospodársku situáciu v Čechách a na Slovensku, 

rozpoznať dôsledky rozbitia ČSR, pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia.  

Prierezové témy v dejepise – 9. ročník: 

Druhá svetová vojna / 19 hodín 

vymedziť kľúčové medzníky druhej svetovej vojny, vyhľadať svedectvá o útrapách ľudí na fronte a v zázemí počas druhej svetovej vojny, 

spracovať holokaust na konkrétnom príbehu, podniknúť a zhodnotiť exkurziu do Osvienčimu, pracovať so školskými historickými prameňmi 

z daného historického obdobia. 

Slovenská republika / 15 hodín 

porovnať politický systém Slovenského štátu s politickým systémom ČSR, rozpoznať vzťahy medzi Nemeckom a Slovenským štátom, 

zhodnotiť hospodársky a kultúrny rozvoj Slovenského štátu, konkretizovať postupné obmedzovanie práv a slobôd židovských spoluobčanov, 

zhodnotiť význam Slovenského národného povstania, podniknúť a spracovať vyučovanie na židovskom cintoríne, v múzeu židovskej 

kultúry, pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

Povojnový svet – studená vojna / 15 hodín 

rozpoznať vplyv bipolárneho sveta na každodenný život, nájsť prejavy odporu obyvateľstva vo východnom bloku, vystihnúť základné 

medzníky procesu európskej integrácie, pracovať so školskými historickými prameňmi z daného historického obdobia. 

Československo za železnou oponou, nežná revolúcia, budovanie ČSFR / 10 hodín 

rozpoznať dôsledky februárového prevratu, zdokumentovať prejavy totality, identifikovať premeny vidieka a mesta, spracovať spomienky 

svedka augustových udalostí, zistiť konkrétne prejavy „normalizácie“ v každodennom živote 

Slovenská republika 1993 / 2 hodiny 

Súčasný svet / 2hodiny 

Analyzovať problémy súčasného sveta, poznať významné osobnosti doby z rôznych oblastí života – politika, kultúra, šport, veda, technika 



 

 Multikulturálna výchova – poznávanie dejín iných národov, iných kultúr a náboženstiev, tolerancia 

 Mediálna výchova – obrazové stvárnenie historickej udalosti, osobnosti... dokumentárne a hrané filmy s historickou 

problematikou, historické časopisy a webové stránky, práca s internetom na hodinách 

 Regionálna výchova a  ľudová kultúra – regionálne dejiny, práca s archívnymi dokumentami, vyučovanie v archíve, múzeu, na 

hrade, na historickom cintoríne... odraz európskych a slovenských dejín v našom regióne. 

 

Regionálny deň - historické putovanie po Dolnom Kubíne  

- židovský cintorín a rozprávanie o živote židovskej komunity v Dolnom Kubíne (p. Pániková) a následná exkurzia do Osvienčimu, kde 

pátrame aj po osudoch dolnokubínskych židov... nadväzuje exkurzia do Osvienčimu 

- Slovenské národné povstanie a jeho obraz v dejinách regiónu – beseda s účastníkmi SNP a vojny na Orave 

 Osobnostný a sociálny rozvoj – pozitívne a negatívne osobnosti – príklady v dejinách a ich odkaz, dobré a zlé rozhodnutie 

v dejinách a jeho dôsledky - zbabelci, zradcovia a hrdinovia – holokaust, II. svetová vojna, komunizmus...  

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – projekty, prezentácie v programe Power Point 

 Finančná gramotnosť – obraz bohatstva a moci, chudoby a ťažkej práce, obchod a peniaze, hospodárske krízy, sociálna 

nespravodlivosť, vznik odborov, svetové vojny a peniaze, život na Západe (EHS) a vo východnom bloku (RVHP) – trhová 

a príkazová ekonomika a ich dopady na každodenný život obyčajných ľudí, vznik Európskej únie, globalizácia  

 Čitateľská gramotnosť – čítanie textov s porozumením 

 Digitálna gramotnosť – práca žiakov s IKT 

 

 

 



 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Biológia 

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  Deviaty 

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. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska 

bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, 

vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Učivo slúži na postupné zopakovanie zložitosti 



 

organizmov, ich funkčnosti a postupne získané vedomosti počas predchádzajúcich ročníkov ešte prehĺbiť a utriediť. Z prierezových tém sú do 

učiva najviac integrované Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia a Tvorba projektu. 

Vyučovacie hodiny biológie sú realizované v kmeňových triedach alebo v počítačových učebniach. 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: 

g) vzdelávacie  

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

  ·  Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

  ·  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. 

  ·  Poznať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 

  · Klásť dôraz na medzipredmetové vzťahy . 

 

h) 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 



 

· Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako 

životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady 

prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. 

 

· Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. 

 

· Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia. 

 

· Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 

 

· 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 

Základné životné procesy organizmov – 

baktérii, rastlín a húb. 

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 

Životné procesy živočíchov. 

Organizácia živej hmoty organizmov. 

Dedičnosť a premenlivosť organizmov 



 

Životné prostredie organizmov a človeka. organizačné formy: 

vyučovacia hodina, domáca 

práca, projekty, vychádzka, 

exkurzia 
Praktické aktivity 

 

6. Učebné zdroje 

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

 

7. Hodnotenie a klasifikácia 

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. 

 

Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Základné životné procesy 

organizmov – baktérii, rastlín 

a húb. 

Atlasy, kľúče, encyklopédie  Dataprojektor, PC 

s pripojením na 

internet 

videoprehrávač, 

DVD a CD  

prehrávač 

Modely, pracovné 

listy, 

fotografie, filmy 

s danou  tematikou, 

prezentácie, 

výučbové 

programy,  

Internet, knižnica, 

archív, múzeum 

Životné procesy živočíchov 

Organizácia živej hmoty 

organizmov. 

Dedičnosť a premenlivosť 

organizmov. 

Životné prostredie 

organizmov a človeka. 

Praktické aktivity 



 

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 - 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.   

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oblasť: Človek a príroda 

Predmet: Biológia 

 9.ročník 

Počet hodín v ročníku:33 

 

 

Tematický celok 

 

Obsahový štandard 

 

                 ciele 

 

Výkonový štandard 

 

Počet hodín 

 

Prierezové témy 

 

 

Základné životné 

procesy organizmov – 

baktérií, rastlín a húb 

 

Životné procesy organizmov: 

výživa, dýchanie, 

vylučovanie,rozmnožovanie, rast 

a vývin, dráždivosť a citlivosť, 

pohyb a ich význam pre život.  

Životné procesy baktrií, rastlín a 

húb. 

Výživa – autotrofná výživa u 

rastlín. 

Rozmnožovanie baktérií a húb. 

Proces a význam fotosyntézy a 

dýchania rastlín pre človeka – 

organizmy. Reakcie rastlín na 

svetlo, telo, vodu, chemické 

látky,… 

Pohlavné a nepohlavné 

rozmnožovanie rastlín. 

Život rastlín: klíčenie semena, 

rast a vývin. 

Praktické aktivity: rozlíšenie 

typiských znakov húb a rastlín 

podľa životných procesov, 

pozorovanie rozmnožovacích 

orgánov výtrusných a 

Poznávať živé 

organizmy a ich 

význam v prírode a pre 

život človeka.  

 

Porozumieť procesom, 

ktoré prebiehajú 

v živých organizmoch a 

ich význam pre ďalšie 

živé organizmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom je naučiť 

žiakov potrebu 

Chápať význam 

jednotlivých 

životných procesov 

pre život. Porovnať 

spoločné a odlišné 

znaky organizmov. 

Poznať výživu 

roznych druhov 

baktérií, húb, rastlín, 

podstatu dýchania. 

Poznať podstatu 

rozmnožovania - 

pohlavné a 

nepohlavné. Uviesť 

príklady na 

rozmnžovanie 

poplazmi, 

odrezkami,cibuľou, 

poplazmi. Porovnať 

vývin 

jednoklíčnolistovej 

rastliny a dvoj. 

10 ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím 

 

OSR - deliť si 

úlohy, 

niesť 

zodpovednosť, 

hodnotiť vlastné 

výkony a pokroky 

v učení 



 

semenných rastlín obrovskej biodiverzity 

z dôvodu udržania 

potravových reťazcov a 

tým aj zabráneniu 

vyhynutia ohrozených 

druhov živočíchov. 

 

 

 

 

 

Upozorniť žiakov, že 

bez rastlín nie je pre nás 

možný život a teda je 

nevyhnutná ochrana 

lesov aj mestskej 

zelene. 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetliť žiakom 

význam darcovstva 

krvi, ale aj upozorniť na 

ochorenia prenosné 

touto vzácnou 

tekutinou. 

  

 

 

Životné procesy 

živočíchov. 

 

Heterotrofná výživa živočíchov. 

Príjem živín živočíchmi a ich 

význam. Osobitosti výživy 

bezstavovcov a stavovcov. 

Poznať význam živín 

pre živočíchy, 

zdôvodniť 

heterotrofnú výživu 

živočíchov. 

Porovnať časti 

tráviacej 

sústavybezstavovcov 

a stavovcov. 

Mimotelové 

trávenie, stavba 

zubov a časti 

zalúdka u 

prežúvavcov a 

mäsožravcov. 

 

14 ENV - pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a 

globálnymi 

problémami a 

vlastnú 

zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu 

 

MEV – práca 

s internetom a 

odbornou 

literatúrou  

Dýchanie živočíchov. Význam 

dýchania, osobitosti dýchania 

bezstavovcov a stavovcov. 

 

 

 

 

Vylučovanoie – význam a 

Charakterizovať 

proces dýchania. 

Rozlíšiť vonkajšie a 

vnútorné dýchanie. 

Dýchanie povrchom 

tela, vodné a 

suchozemské 

dýchanie. 

 



 

osobitosti vylučovania 

bezstavovcov a stavovcov. 

 

 

 

Obeh telových tekutín 

 

 

 

 

 

 

Regulácia tela živočícov. 

Význam a osobitosti regulácie 

tela a zmyslového vnímania 

bezstavovcov a stavovcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyb živočíchov. Význam a 

osobitosti pohybu bezstavovcov 

a stavovcov. 

 

 

 

 

Roznožovanie a vývin 

Viesť žiakov 

k citlivému prístupu 

k ľuďom, ktorí majú 

poruchy vnímania – 

sluchvo či zrakovo 

postihnutým. 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať svoje 

pohybové ústrojenstvo 

– vplyv aj na ostatné 

sústavy (kapacita pľúc, 

prevencia infarktu, 

obezita). 

 

Upozoriť žiakov na 

budúcnosť, aby sa vyhli 

neplánovanému počatiu 

a pohlavným chorobám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať význam 

vylučovania, 

vymenovať 

odpadové látky a 

stavbu močovej 

sústavy stavovcov. 

Poznať obeh 

telových tekutín 

v uzavretej a 

otvorenej obehovej 

sústave. Význam 

krvi- jej funkcie. 

Stavba srdca, stála a 

premenlivá telesná 

teplota. 

Rozlíšiť význam 

hormonálnej a 

nervovej regulácie. 

Poznať súvislosť 

zmyslového 

vnímania s nervovou 

sústavou. Opísať 

princíp prenosu 

informácií. Rozlíšiť 

aspoň dva 

nepodmienené a dva 

podmienené reflexy. 

 

Popísať pohyb u 

bezstavovcov – 

odlišnosti a 



 

živočíchov. Osobitosti 

rozmnožovania a vývinu 

bezstavovcov a stavovcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiť žiakov, že 

vďaka premenlivosti sa 

nachádza na svete 

obrovské množstvo 

prispôsobenia 

pohybu u stavovcov. 

 

Charakterizovať 

proces, poznať 

podstatu 

oplodneného 

vajíčka. Poznať 

rozmnožovanie 

obojpohlavného 

rozmnožovania. 

Porovnať priamy a 

nepriamy vývin. 

Odlíšiť vonkajšie a 

vnútorné oplodnenie. 

Rozlíšiť starostlivosť 

kŕmivých a 

nekŕmivých vtákov. 

 

 

Organizácia živej 

hmoty 

 

Bunka a jej štruktúry. Štruktúra 

a funkcie rastlinnej a živočíšnej 

bunky. 

 

 

 

 

 

Život bunky –príjem živín, 

fotosyntéza a dýchanie,…. 

Poznať význam 

bunky pre 

organizmy. Poznať 

stavbu a funkciu 

jednotlivých častí 

bunky. Zdôvodniť 

odlišnosti stavby 

rastlinnej a 

živočíšnej bunky a 

popísať funkcie 

jednotlivých častí. 

2 MEV – práca 

s internetom a 

odbornou 

literatúrou  

 

OSR - deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť, 

práca v skupinách, 

vzájomná pomoc 

 



 

 

Bunka jako celok. 

 

 

 

rôznych organizmov. 

 

 

 

 

Poznať základné 

podmienky života, 

faktory prostredia a 

vzťahy organizmov, 

následky vplyvu 

človeka na biosféru a 

možnosti ich 

odstránenia 

 

V oblasti 

komunikačných 

schopností: 

 

identifikovať a správne 

používať základné 

pojmy 

 

 

vecne správne sa 

vyjadrovať verbálne, 

písomne a graficky k 

danej učebnej téme,  

 

vedieť využiť 

informačné a 

komunikačné zdroje, 

 

Rozlíšiť aktívny a 

pasívny pohyb 

bunky. Poznať 

súvislosť 

rozmnožovania 

bunky s prenosom 

dedičných 

informácií. Opísať 

na schéme 

rozmnžovanie bunky 

delením. 

 PPZ – tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

 

 

 

 

Dedičnosť a 

premenlivosť 

organizmov 

Dedičnosť a jej podstata. 

Jednotka genetickej informácie 

Opísať prejavy 

dedičnosti 

organizmov. 

Pomenovať časť 

bunky, v ktorej sú 

uložené dedičné 

informácie. 

Vysvetliť význam 

nukleových kyselín 

při prenose 

genetickej 

informácie. Opísať 

stavbu chromozómu. 

3 ENV - pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a 

globálnymi 

problémami a 

vlastnú 

zodpovednosť vo 

vzťahu k prostrediu 

MUV - poznania 

rozličných 

tradičných aj 

nových kultúr a 

subkultúr, 

akceptáciu 

kultúrnej 

rozmanitosti ako 

spoločenskej 

reality a rozvoj 

tolerancie, rešpektu 

Prenos genetických informácií, 

podstata a princíp prenosu. 

Poznať význam 

zníženia počtu 

chromozómov pri 

vzniku pohlavných 

buniek. Chápeť 

príčinu tvorby kópií 

 



 

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, 

nukleovej 

kyselinypred 

delením jadra. 

Poznať význam 

vzťahu alela, gén a 

znak. 

a prosociálneho 

správania a konania 

vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnost 

 

MEV – práca 

s internetom a 

odbornou 

literatúrou  

OSR - vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti, 

deliť si úlohy, niesť 

zodpovednosť, 

práca v skupinách, 

vzájomná pomoc 

Význam dedičnosti. Poznať význam a 

príklad 

premenlivosti. 

Odlíšiť nededičnú a 

dedičnú 

premenlivosť. 

Opísať podstatu 

šľachtenia. Uviesť 

príklad odrody 

rastliny alebo 

plemena živočícha. 

 

 

Životné prostredie 

živočíchov a človeka 

Životné prostredie. Zložky 

životného prostredia, vzájomné 

vzťahy a ich význam. 

Uviesť príklad 

prírodnej, umelej, 

sociálnej zložky 

prostredia. Ponať 

význam pracovného, 

obytného a 

rekreačného 

životného prostredia 

človeka. Vysvetliť 

rozdiel medzi 

vednými odbormi 

ekológia a 

enviromentalistika. 

 

4 ENV - hodnotiť 

vzťahy medzi 

človekom a jeho 

životným 

prostredím, 

rozvíjať si 

spôsobilosti, ktoré 

sú nevyhnutné pre 

každodenné 

konanie a postoje 

človeka k 

životnému 

prostrediu,  

- rozvíjať 



 

Faktory ovplyvňujúce životné 

prostedie a podmienky života. 

Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí. 

spracovávaní 

jednoduchých správ z 

pozorovaní a 

jednoduchých 

školských projektov, 

 

 

Uviesť príklad 

znečistenia 

prostredia vody, 

pôdy, ovzdušia na 

život organizmov a 

človeka. Uviesť 

príklad 

nepriaznivého 

vplyvu priemyselnej 

výroby a dopravy na 

životné prostredie. 

Poznať možnosti 

alternatívnych 

zdrojov energie. 

 spoluprácu pri 

ochrane a tvorbe 

životného 

prostredia na 

miestnej, 

regionálnej a 

medzinárodnej 

úrovni 

PPZ – tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

 

 

 

MEV – práca 

s internetom a 

odbornou 

literatúrou  

 

OSR - vyjadrovať 

svoje názory, 

postoje 

a skúsenosti 

 

PPZ – tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

 

 

 

Starostlivosť o prírodné 

prostredie a životné prostredie 

človeka. Ochrana prírody. 

Chránené rastliny, živočíchy, 

územia a ich význam. 

Rozlíšiť všeobecnú 

ochranu prírody a 

osobitnú ochranu 

prírody a krajiny. 

Poznať a pomenovať 

na ukážke aspoň tri 

druhy chránených 

rastlín, chráneného 

obojživelníka, plaza, 

vtáka a cicavca. 

Poznať aspoň tri 

kategórie 

chránených území. 

Uviesť príklad 

národného parku, 

chránenej krajinnej 

oblasti a prírodnej 

rezervácie. 

 



 

Praktické aktivity Pozorovanie a odlíšenie 

bunkovej stavby tiel 

organizmov. 

Návrh optimálneho životného 

prostredia našej školy či triedy 

 Vykonať 

pozorovanie  podľa 

návodu  

 Zaznamenať 

výsledok 

pozorovania                                                                                   

Poznať zásady 

bezpečnej práce 

v laboratóriu.                                                  

Dodržiavať zásady 

bezpečnej práce 

s chemickými 

látkami v praxi 

 OŽZ – dodržiavať 

zásady  bezpečnosti 

práce, používať 

ochranné 

prostriedky 

OSR – deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť, 

práca v skupinách, 

vzájomná pomoc 

Prierezová téma skratk

a 

Prierezová téma Skratka 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR Mediálna výchova MEV 

Multikultúrna výchova MUV Ochrana života a zdravia OZZ 

Environmentálna výchova ENV Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

TPaPZ 

Dopravná výchova DOV Regionálna výchova REV 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Učebné osnovy štátneho a školského vzdelávacieho programu – predmet: ..Geografia. 

 

1.Záhlavie 

 

Názov predmetu Geografia 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín ŠVP 

Ročník  DEVIATY 

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. V 9.ročníku sa predmet zameriava na región Slovenska. Po spoznaní prírodných pomerov 

našej krajiny sa budeme venovať obyvateľstvu, sídlam, hospodárstvu a nezabudneme ani na strediská cestovného ruchu. Neskôr sa podrobnejšie 

budeme venovať jednotlivým oblastiam Slovenska. 

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. 

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 jednotlivých miest svojej krajiny, ale spoznajú tiež 

spoločenské zvyky, zaujímavosti a významné lokality jednotlivých oblastí Slovenska. 

                                                                                                                                                     

3.Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom geografie v 9. 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. Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Ide o súbor 

vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  

 

Ciele geografie v 9. ročníku: 

 získať geografické vedomosti o našej krajine, komplexne hodnotiť Slovensko z hľadiska jeho prírodných i kultúrnych charakteristík,  

 komplexne a podrobne spoznať jednotlivé oblasti Slovenska aj z hľadiska príťažlivosti pre turistov, 

 rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy a vysvetľovať ich,  

 rozvíjať  kompetencie vedúce k iniciatívnosti a tvorivej práci žiakov spracúvaním projektov s mapou. Žiaci samostatne s pomocou 

literatúry a internetu spracúvajú informácie o krajine. 

 vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a používať ju pri získavaní informácií o daných lokalitách, vedieť nájsť mapu  a informácie na 

internete,  

 oceniť krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa ich vážiť si a chrániť,  

 diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych pamiatkach regiónov, 

 získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru, 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 

Geografia v bežnom živote 

Slovensko - fyzickogeografická 

charakteristika 

Slovensko - humánnogeografická 

charakteristika 

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 

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 

 

Geografia v bežnom živote 

Slovensko - 

fyzickogeografická 

charakteristika 

Slovensko - 

humánnogeografická charakt. 

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 

 



 

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: deviaty 

Počet hodín v ročníku:66 

Tematický celok  Výchovno – vzdelávacie ciele Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard  Počet 

hodín 

Prierezová  téma 

 Pripraviť žiakov na 

získavanie nových vedomostí 

Oboznámiť  žiakov s plánom 

práce, témami, projektmi,  

pravidlami 

a harmonogramom počas 

školského roka 

 Osvojiť si pravidlá a spôsoby 

hodnotenia. 

 

Úvodná hodina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-pozná a vie čítať rôzne druhy 

máp, vie interpretovať 

informácie podľa diagramu, 

vie používať internetové 

mapy 

 - vie určiť polohu 

ľubovoľného miesta pomocou 

geografických súradníc 

 

-pozná význam využitia GPS 

 

 

 

 

 

 

 1VH Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Opakovanie 

učiva zo 

8.ročníka  

 

Pomocou mapy 

a interaktívnych prac. listov 

zopakovať základné poznatky 

o Európe – poloha, rozloha 

fyzickogeografická 

a humánnogeografická 

charakteristika 

 

Základné 

informácie o 

Európe 

 

 3 VH Environmentáln

a výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

Geografia 

v bežnom živote 

Vedieť vymenovať druhy 

máp a ich znaky, definovať 

pojem mapa, glóbus 

 

Charakterizovať a vysvetliť 

Tematické mapy. 

 

 

Geografické 

súradnice, mierka. 

 4 VH 

 

Environmentáln

a výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 



 

pojmy zemepisná šírka 

a dĺžka – poznať históriu ich 

zavedenia 

 

Určiť polohu ľubovoľného 

miesta na Zemi 

prostredníctvom súradníc 

 

Poznať zariadenia GPS – ich 

užitočnosť v rôznych 

oblastiach života 

 

S využitím GPS alebo Google 

Earth   určiť   zemepisné  

súradnice 

 

 

 

 

GPS v praxi 

 

-pozná rozlohu Slovenska a 

vie porovnať rozlohu  

Slovenska s ostatnými štátmi 

Európy 

- vie určiť polohu 

geografickými súradnicami 

- vie určiť polohu Slovenska 

vzhľadom na okolité štáty 

- vie opísať historický vývoj 

Slovenska 

 

 

 

 

 

- vie aké horniny tvoria 

flyšové, jadrové a sopečné 

pohoria 

- roztriedi pohoria podľa 

geologickej stavby.  

- pozná využitie nerastných 

surovín vyskytujúcich sa na 

Slovensku. 

 

 

 

 

- vie určiť na mape vybraté 

povrchové celky, opísať ich 

polohu 

rozvoj 

 

Mediálna 

výchova 

Fyzicko-

geografická 

charakteristika 

Slovenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať rozlohu Slovenska, 

určiť polohu Slovenska 

vzhľadom na Európu 

a ostatné svetadiely, pomocou 

zemepisných súradníc, vedieť 

ukázať krajné body 

Slovenska . 

Porovnať rozlohu Slovenska s 

ostatnými štátmi Európy 

 

Rozloha, poloha  

 

 

 

 

2 VH Environmentáln

a výchova 

Poznať a vedieť popísať 

historický vývoj Slovenska.  
Historický vývoj  1 VH Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzicko-

geografická 

charakteristika 

Slovenska 

 

Vedieť aké horniny tvoria 

flyšové, jadrové a sopečné 

pohoria. Roztriediť pohoria 

podľa geologickej stavby. 

Vymenovať a poznať využitie 

nerastných surovín 

vyskytujúcich sa na 

Slovensku. 

 

 

 

Geologická 

stavba. 

 

 

 

 

- pozná názov najvyššieho 

a najnižšieho body Slovenska 

a jeho nadmorskú výšku 

 

-na príkladoch vysvetlí ako 

pôsobia vonkajšie činitele na 

povrch Slovenska. 

-vysvetlí na príkladoch ako 

vzniká skalné mesto, riečna 

dolina, ľadovcová dolina, 

sprašové nánosy, jaskyne, 

meandre, mŕtve ramená, 

jazerá  

-určí, ktorý činiteľ prevládal 

v danej lokalite a dotvoril 

zemský povrch podľa 

rôznych obrázkov oblastí 

Slovenska 

-vytvorí projekt na tému 

Zaujímavé miesta vytvorené 

prírodou na Slovensku 

-vysvetlí vplyv podnebia na 

formovanie povrchu 

a rozšírenie rastlinstva 

-opíše ako sa mení počasie v 

priebehu jednotlivých 

ročných období, ako sa mení 

teplota a množstvo zrážok 

(použiť diagramy). 

 4 VH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentáln

a výchova 

Na príkladoch vysvetliť ako 

pôsobia vonkajšie činitele na 

povrch Slovenska. 

Vysvetliť na príkladoch ako 

vzniká skalné mesto, riečna 

dolina, ľadovcová dolina, 

sprašové nánosy, jaskyne, 

meandre, mŕtve ramená, 

jazerá a vymenovať príklady.  

Určiť, ktorý činiteľ prevládal 

v danej lokalite a dotvoril 

zemský povrch podľa 

rôznych obrázkov oblastí 

Slovenska. 

 Opísať, ako človek pôsobí na 

tvárnosť povrchu,  uviesť 

konkrétne príklady. 

 

Premeny povrchu. 

 

4 VH Environmentáln

a výchova 



 

Poznať delenie Karpát 

a Panónskej panvy - vedieť 

hranicu medzi jej časťami. Na 

mape ukázať povrchové celky 

Slovenska 

 

Povrchové celky. 

 

Pozná podnebné oblasti na 

Slovensku a vymedzí oblasť 

ich výskytu   

 

- vie vysvetliť pojmy povodie 

a úmorie 

 -vysvetlí význam výstavby 

vodných nádrží 

- vie určiť na mape toky riek, 

polohu jazier a vodných 

nádrží 

-pozná slovenské kúpele 

a oblasti minerálnych vôd 

a vie vysvetliť ich význam 

 

 

 

- určí podľa mapy rozloženie 

pôdnych typov a pôdnych 

druhov na Slovensku 

 

 

- pozná a vie charakterizovať 

oblasti rastlinstva 

a živočíšstva  

- vie uviesť príklady 

typických zástupcov 

príslušnej oblasti 

- pozná a vie charakterizovať 

národné parky na Slovensku 

 

 

2 VH  

Charakterizovať podnebie 

Slovenska.  Vysvetliť vplyv 

podnebia na formovanie 

povrchu a rozšírenie 

rastlinstva. Opísať ako sa 

mení počasie v priebehu 

jednotlivých ročných období, 

ako sa mení teplota a 

množstvo zrážok (použiť 

diagramy). 

Poznať podnebné oblasti na 

Slovensku a vymedziť oblasť 

ich výskytu   

 

Podnebie 

a podnebné 

oblasti.  

 

2VH Environmentáln

a výchova 

 

 

Matematika 

Na mape určiť vybrané toky 

riek, jazerá, vodné nádrže, 

podzemné vody, kúpele, 

oblasti minerálnych a 

termálnych vôd.  

Charakterizovať význam 

vodstva na Slovensku na 

vybratých príkladoch.  

Opísať negatívne zásahy do 

vodstva Slovenska.  

Zhodnotiť možnosti využitia 

podzemných vôd. 

Vodstvo.  

 

2VH Environmentáln

a výchova 



 

Vymenovať kúpele. 

 

 

 

- charakterizuje 

rozmiestnenie obyvateľstva  

- určí oblasti najväčšieho 

zaľudnenia a riedkeho 

osídlenia 

- vysvetlí ako prírodné 

pomery ovplyvňujú život 

obyvateľov 

- charakterizuje jednotlivé 

štruktúry obyvateľstva 

- vie na mape ukázať 

najväčšie sídla Slovenska 

- pozná a charakterizuje typy 

sídel Slovenska a porovnať 

ich so sídlami sveta. 

-charakterizuje a na mape 

ukáže hospodársky 

najvyspelejšie oblasti 

Slovenska 

-pozná dopravné uzly 

Slovenska, vie 

charakterizovať druhy 

dopravy 

-rozlišuje pojmy import 

a export 

-vie vysvetliť HDP 

-pozná špecifiká 

zahraničného obchodu 

-pozná, charakterizuje a 

 

Poznať a opísať základné 

pôdne druhy a pôdne typy 

vyskytujúce sa na území 

Slovenska. 

 

 

Pôdy. 

 

 

 

1 VH  

Environmentáln

a výchova 

 

Poznať a charakterizovať 

oblasti rastlinstva 

a živočíšstva na Slovensku.  

Uviesť typických 

predstaviteľov príslušnej 

oblasti. 

Vymenovať a ukázať na 

mape národné parky 

a porovnať ich s NP sveta 

Rastlinstvo 

a živočíšstvo . 

Národné parky.  

1VH Environmentáln

a výchova 

 

 Samostatne formou 

prezentácie .ppt vypracovať 

projekt a odprezentovať ho.  

Projekt 

„Zaujímavé 

miesta vytvorené 

prírodou“ 

4VH Tvorba projektu 

Humánno – 

geografická 

charakteristika 

 

 

 

Vedieť charakterizovať 

obyvateľstvo Slovenska, 

porovnať obyvateľstvo 

jednotlivých regiónov.  

Zdôvodniť nerovnomerné 

Obyvateľstvo 

a sídla. 

 

5 VH 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova- 

Environmentáln

a 

výchova – 

životné 



 

osídlenie obyvateľstva na 

území Slovenska. 

Poznať a charakterizovať 

typy sídel Slovenska 

a porovnať ich so sídlami 

sveta. 

ukáže na mape zaujímavé 

miesta pre cestovný ruch 

- opíše možnosti rozvoja 

cestovného ruchu v miestnej 

krajine. 

- vytvorí projekt na tému 

Cestujeme po Slovensku 

 

-porovná jednotlivé kraje na 

Slovensku s prihliadnutím na 

ich osobitosti, ukáže dôležité 

skutočnosti pre daný kraj na 

mape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-charakterizuje jednotlivé 

oblasti  Slovenska a porovná 

ich s ostatnými oblasťami 

 

 

 

 

prostredie na 

vidieku a vo 

veľko- 

mestách 

 

 

Charakterizovať štruktúru 

priemyslu  a podľa mapy 

vymenovať a opísať 

jednotlivé centrá priemyslu 

na Slovensku 

Stručne opísať 

poľnohospodárstvo na 

Slovensku a uviesť jeho 

špecifiká 

Charakterizovať druhy 

dopravy a s využitím mapy 

opísať jednotlivé druhy 

dopravy, ukázať dopravné 

uzly 

Stručne charakterizovať 

druhy služieb na Slovensku 

a ich úroveň 

Rozlišovať pojmy – HDP, 

HNP, export, import  

Poznať špecifiká 

zahraničného obchodu SR 

Ukázať na mape 

najvyspelejšie region. 

Hospodárstvo 6 VH Mediálna 

výchova. 

 

Environmentáln

a výchova 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Aktivity 

človeka 

Poznať základné zákonitosti 

rozvoja cestovného ruchu na 

Cestovný ruch 

Strediská zimnej 

4 VH Environmentáln

a výchova 



 

Slovensku, pomocou mapy 

opísať a vymenovať strediská 

CR na Slovensku 

 

Zdôvodniť význam ochrany 

vybratých objektov na 

Slovensku 

Na mape ukázať a 

charakterizovať pamiatky a 

locality zaradené do zoznamu 

UNESCO 

a letnej rekreácie 

 

Prírodné 

a kultúrne lokality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova. 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Oblasti 

Slovenska 

Porovnávať jednotlivé kraje 

na Slovensku s prihliadnutím 

na ich osobitosti, ukázať 

dôležité skutočnosti pre daný 

kraj na mape 

Charakterizovať oblasť 

západného Slovenska a jeho 

porovnanie s ostatnými 

oblasťami 

Charakterizovať oblasť 

stredného Slovenska a jeho 

porovnanie s ostatnými 

oblasťami 

Charakterizovať oblasť 

východného Slovenska a jeho 

porovnanie s ostatnými 

oblasťami 

 

Kraje. 

 

 

Západné 

Slovensko 

 

 

Stredné 

Slovensko 

 

Východné 

Slovensko 

8 VH 

 

 

Environmentáln

a výchova 

 

Mediálna 

výchova. 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 Samostatne formou 

prezentácie .ppt vypracovať 

projekt a odprezentovať ho. 

Projekt 

„Cestujeme po 

Slovensku.“ 

4 VH Tvorba projektu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestna 

krajina 

Na základe vlastného 

pozorovania a získavania 

informácii o svojom meste 

pripraviť prezentáciu.  

Dolný Kubín 5 VH 

 

 

Mediálna 

výchova. 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Opakovanie Záverečné opakovanie. 

V písomnej práci preukázať 

získané vedomosti .   

Opakovanie učiva 3 VH   



 

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  deviaty 

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. (banka, súd, obchod, úrad...) 

 

Názov tematického celku 

 

Človek a spoločnosť –  

občianska náuka 

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

1.  Základy ekonómie a ekonomiky 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.  Ekonomický život spoločnosti vyučovanie pracovné listy, internet, 

fotodokumentácia,  dvd a  

vhs dokumenty,  

prezentácie k témam  

hodina v teréne, beseda. 

 

6.Učebné zdroje 

 

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

 

 

 

 

Názov tematického 

celku 

Človek a spoločnosť – 

občianska náuka 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

1.  Základy ekonómie a 

ekonomiky 

Občianska náuka pre 9. ročník  ZŠ  

 

notebook, 

datavidaprojektor 

encyklopédie, 

populárno-náučná 

literatúra, pracovné 

listy, propagačné 

materiály, DVD 

internet, školská 

knižnica 

2.  Ekonomický život 

spoločnosti 

Občianska náuka pre 9. ročník  ZŠ  notebook, 

datavidaprojektor 

dotazníky, pracovné 

listy, odborná 

literatúra, webové 

stránky 

internet, 

školská knižnica 



 

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.   

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 - 9 

Počet hodín v ročníku: 33 

 

Tematický 

celok 

Cieľ Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

  Úvod do vyučovania ON   1  

Z á k l a d y   e k o n ó m i e   a   e k o n o m i k y 16  

  

 

Ľudské potreby a ich 

uspokojovanie 

Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie odlíšiť uvedené pojmy. Vie 

uviesť uvedené pojmy vo 

vzájomných súvislostiach. Vie 

vypracovať návrh využitia 

konkrétneho výrobného zdroja vo 

výrobnom procese s uplatnením 

jednotlivých etáp rozhodovacieho 

procesu. Uvedomuje si dôsledky 

rozhodnutí. Učí sa konať 

rozvážne a zodpovedne.  

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 
Statky a služby  

Výrobný proces  

Ekonómia a ekonomika  Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie 

odlíšiť jednotlivé pojmy. Vie 

uviesť uvedené pojmy vo 

vzájomných súvislostiach. Vie 

zdôvodniť potrebu osvojovania 

týchto pojmov z hľadiska ich 

uplatnenia v jeho praktickom 

živote. 

 

Mikroekonómia a 

mikroekonomika 

 

Základné ekonomické 

otázky 

Vie vytipovať príklady riešenia 

jednotlivých ekonomických 

otázok.  

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova Typy ekonomík - 

príkazová 

Vie vysvetliť podstatu troch typov 

ekonomík. Vie porovnať 

 



 

jednotlivé ekonomiky z hľadiska 

pozitív i negatív.  

Na konkrétnych príkladoch vie 

aplikovať riešiteľnosť základnej 

ekonomickej otázky podľa typu 

ekonomiky.  

Typy ekonomík - trhová Vie charakterizovať trhovú 

ekonomiku tromi znakmi. Vie 

uviesť charakteristiku 

vlastníckych práv.  

Vie vysvetliť vzťah medzi 

vlastníckymi právami a 

efektívnym využívaním zdrojov. 

 

Trhová ekonomika a jej 

fungovanie 

 

Trhový mechanizmus – 

ponuka, dopyt a cena 

 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie 

na praktických príkladoch 

vysvetliť vzájomný vzťah medzi 

ponukou, dopytom a cenou tovaru 

a služieb. Vie určiť faktory, ktoré 

ovplyvňujú zmeny ponuky a 

dopytu. Vie uviesť praktické 

príklady dôsledkov zmien v 

ponuke a dopyte. 

 

Národné hospodárstvo – 

sektory a odvetvia 

 

Vie vysvetliť podstatu 

a fungovanie národného 

hospodárstva. Vie rozlíšiť jeho 

základné odvetvia a sektory. 

 Mediálna 

výchova 

Rodinný a štátny 

rozpočet 

Vie definovať základné príjmy a 

výdavky rodinného a štátneho 

rozpočtu. Zamýšľa sa nad 

ekonomickým životom rodiny, 

jeho problémami. 

 Mediálna 

výchova 

Moja família - projekty a Formou projektu alebo  Tvorba projektov 



 

prezentácie prezentácie dokáže opísať 

ekonomické fungovanie svojej 

rodiny, jej príjmy a výdavky, 

potreby jej jednotlivých členov. 

a prezentačné 

zručnosti 

Kontrola vedomostí    

E k o n o m i c k ý   ž i v o t   s p o l o č n o s t i 16  

  Podnik a podnikanie Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Dokáže definovať základné formy 

podnikania na Slovensku. Vie 

charakterizovať základné 

podmienky úspešného 

podnikania, základné práva 

a povinnosti podnikateľa. Na 

konkrétnom príklade zo života 

opíše úspešného alebo 

neúspešného podnikateľa z obce 

alebo regiónu. Vypracuje projekt, 

v ktorom opíše svoj 

podnikateľský zámer. 

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 Základné formy 

podnikania 

 

 Živnosť a živnostník  

 Práva a povinnosti 

podnikateľa 

 

 Beseda s podnikateľom  

 Keby som bol 

podnikateľom I. – 

projekty a prezentácie 

 

 Keby som bol 

podnikateľom II. – 

projekty a prezentácie 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie 

zdôvodniť priamu úmeru medzi 

produktivitou práce a množstvom 

tovaru.  

Vie zdôvodniť priamu úmeru 

medzi produktivitou práce a 

konkurencieschopnosťou. 

 

  

 Výroba a výrobca  Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

 Spotreba a spotrebiteľ Vie definovať uvedené pojmy. 

Vie uviesť rozdiely medzi 

súkromnou a verejnou spotrebou. 

Na konkrétnych príkladoch vie 

uviesť obmedzenie súkromnej 

 Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

mediálna 

výchova 

 



 

spotreby. Vie použiť príklady na 

obmedzenie spotreby verejných 

statkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Práva spotrebiteľa Vie definovať základné práva 

spotrebiteľa na trhu a reklamačný 

poriadok. Pozná význam 

a podstatu činnosti Slovenskej 

obchodnej inšpekcie. 

 

 Dejiny obchodu a peňazí  

 Peniaze v trhovej 

ekonomike 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. Vie 

rozlíšiť jednotlivé pojmy. Vie 

určiť faktory, vytvárajúce 

hodnotu peňazí. Vie zdôvodniť 

opodstatnenosť finančných 

inštitúcií v trhovej ekonomike. 

Vie porovnať z hľadiska služieb 

jednotlivé finančné inštitúcie. Vie 

posúdiť mieru rizika pri využití 

nebankového subjektu ako typu 

finančnej inštitúcie. 

 

 Internetbanking, 

bezhotovostné peniaze 

 

 Banky, poisťovne a 

sporiteľne v trhovej 

ekonomike 

 

 Exkurzia do banky V reálnom prostredí sa 

oboznamuje s fungovaním banky 

a jej produktami pre bežných 

klientov od narodenia až po 

dôchodkový vek. 

 

  Ekonomický život 

človeka 

Opakovanie učiva   

  Kontrola vedomostí    

  Hodnotenie a 

klasifikácia 

   

 

 



 

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  deviaty 

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. 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, aby mali radosť zo životných podnetov a 

znalostí, aby sa umenie stalo ich súčasťou.  

Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu, obsahuje tiež prvky literárneho a 

dramatického umenia.  

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 

 3. 1 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. 

3. 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. 

3. 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 vzhľad 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.  

 

 



 

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 

 

1. TC   PODNETY  UMENIA  

 

1. Podnety výtvarného umenia  

 

2. Podnety hudby 

 

 

 

 

 

1.1 vysvetľovacia, názornosti, 

diskusia 

1.2 intonačné 

 

 

 

 

riadené objavovanie hudby 

a výtvarného umenia 

 

 

 

samostatná práca, koncert pre 

prváčikov 



 

 

2. TC   PRIENIKY UMENIA A VEDY 

 

3. Výtvarné reakcie na témy vedy 

 

4. Hudba a príroda, človek voči 

prírode 

 

 

 

 

2.1 aplikačná 

2.2 hranie rol 

 

 

 

riadené objavovanie hudby 

a výtvarného umenia 

 

 

 

skupinová práca, inštalácia, 

beseda 

 

3. TC   POPULÁRNA KULTÚRA 

 

5. Umenie a gýč 

 

6. Telový dizajn, úprava tváre 

a účesu, vizážistika, make-up 

 

 

 

 

3.1 motivačné názornosti, 

diskusia 

3.2 aplikačná, názornosti 

 

 

 

riadené objavovanie hudby 

a výtvarného umenia 

 

 

 

projektové, diferencované, 

návšteva vizážistky 

 

4. TC   KOMPLEXNÉ PROJEKTY 

 

7. Spoločný projekt skupiny žiakov 

 

 

 

4.1 vysvetľovacia, aplikačná, 

hranie rol 

 

 

riadené objavovanie hudby 

a výtvarného umenia 

 

 

skupinové, projektové 

 

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, ..) 

 

PODNETY UMENIA 

 

 

dejiny umenia, časopis Výtvarný 

život, staré učebnice výtvarnej 

výchovy 8. a 9. ročník 

 

CD-DVD prehrávač, 

internet 

 

expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál, fonotéka  

 

internet 



 

 

 

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. 

 

PRIENIKY UMENIA A VEDY 

 

časopis National Geographic, 

učebnica fyziky, biológie, 

hudobnej výchovy 

 

fotoaparát, kamera 

 

expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál, fonotéka 

 

internetová 

encyklopédia 

POPULÁRNA KULTÚRA 

 

kniha Umenie a gýč, časopisy 

o móde (MIAU, EVA, EMMA), 

o tetovaní (Tattoo Art Magazin) 

 

fotoaparát, počítač  

 

expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál 

 

internet 

KOMPLEXNÉ PROJEKTY 

 

časopisy o architektúre (ARCH, 

DOM), ukážka scenárov 

 

fotoaparát, počítač 

 

expozičný, pracovný 

a demonštračný 

materiál, fonotéka 

 

knižnica 



 

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 

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: deviaty 

Počet hodín v ročníku: 1 hodina týždenne (30 hodín + 2 hodiny návšteva OG+1hodina hodnotenie a klasifikácia) 

Tematický 

celok 

Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – 

žiak vie 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnety 

umenia 

Afektívny: - žiaci 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  

Kognitívny - prostredníctvom 

precítenia a pochopenia umeleckých 

diel sa žiaci dokážu stotožniť do 

istej miery s autormi týchto diel 

(empatia) pri zachovaní svojich 

vlastných názorov a postojov 

(asertivita)  

Psychomotorický: - dokážu 

zostavovať auditívne, vizuálne i 

dramatické prvky do celkov tak, aby 

prostredníctvom nich vedeli vyjadriť 

svoje myšlienky, predstavy, postoje. 

Komunikujú s okolitým svetom 

prostredníctvom umenia 

 

1.1 postmoderna - výtvarné umenie v 

historickom priereze, výber motívov, 

štýlov a ich spracovanie vo vlastnej 

práci; citácia, prisvojenie, parafráza, 

dekonštrukcia, synkretizmus  

a) spracovanie vybratého výtvarného 

diela – reprodukcie na svoj spôsob 

(citácia) alebo jeho koláž, 

kombinovanie s iným dielom, 

rozstrihanie a zlepenie v inej podobe  

b) kópia podľa reprodukcie realizovaná 

rôznymi štýlmi, rukopismi, s rôznym 

posunom mierky na tom istom 

obraze... inšpirované ukážkami 

rôznorodých štýlov zobrazovania  

1.2. konceptuálne umenie - umenie na 

rozmýšľanie; reakcia na vybrané dielo, 

Špirála života –vzťahy medzi 

generáciami  

2.1. hudba v historickom priereze - u 

nás doma, v Európe, ale aj inde (Čína, 

India, Afrika, Stredný východ...); 

hudba rôznych epoch, zábavná hudba 

stredoveku a renesancie, trubadúri, 

truvéri, minnesängeri...  

2.2.ich dnešní pokračovatelia: rockové 

1.1. použiť niektoré z 

postupov 

charakteristických pre 

postmoderné umenie 

(koláž, roláž, krkváž, 

alchymáž, maľba, 

kresba)  

1.2. konceptuálne 

spracovať vybranú tému 

(kresba, fotografia, text); 

diskusia  

2.1. vytvoriť projekt 

„výletu" do minulosti 

populárnej hudby, hra na 

trubadúrov, hra na 

potulných muzikantov z 

rôznych storočí,  

2.2. rockový koncert, 

a iné, výchovný koncert 

pre prváčikov na vlastnej 

škole, program o hudbe 

pre domov dôchodcov, 

pre rodičov, starých 

rodičov... 
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skupiny...Staré pamiatky hudby; 

hudobné Uhorsko ako kolíska 

slovenskej hudby...Vzťahy slov. ľud. 

piesne k poľskej, českej, nemeckej, 

maďarskej, balkánskej, židovskej, 

ukrajinskej tradícii ľud.  

 

Prieniky 

umenia a 

vedy 

 

 

Prieniky 

umenia a 

vedy 

 Afektívny: - príroda ako partner 

človeka, jej javy pretransformované 

do bežného života  

- poznanie, že svet je svetom 

mnohých kultúr, ktoré sú pre nás 

inšpirujúce, sme voči ním tolerantní  

Kognitívny - žiaci dokážu 

analyzovať, porovnávať a 

syntetizovať poznatky a podnety z 

prírodných vied, geografie a 

vyhodnocovať ich vplyv na umenie  

- chápu umenie v jeho mnohorakých 

podobách nielen ako ušľachtilý 

spôsob vypĺňania voľného času, ale 

aj ako prostriedok skvalitnenia a 

skultúrnenia svojho života  

Psychomotorický: - na základe 

získaných zručností žiaci dokážu na 

primeranej úrovni realizovať svoje 

hudobné, výtvarné a pohybové 

predstavy a integrovať ich 

individuálne alebo v skupinách 

3.1. žiaci analyzujú javy ako napr. 

zmena skupenstva, kondenzácia, 

podtlak a pretlak, sublimácia, šírenie a 

lom svetla, zvuku, magnetizmus, 

meteorologické javy...  

3.2. žiaci analyzujú javy ako napr. 

starnutie, rast, navieranie, hnitie, rôzne 

spôsoby rozmnožovania, pohyb a 

migráciu, mimikry, rôzne zmyslové 

vybavenie živočíchov, symbiózu, 

asimiláciu, predátorstvo...  

4.1. hudba prírody, Zeme, vesmíru...; 

základy akustiky; prírodné motívy v 

hudbe; obrazy a výjavy z prírody v 

hudbe; pastorálnosť; ľudové piesne o 

hore, poli, lese, kvetoch, zvieratách; 

podobne pop. piesne (Balada o 

poľných vtákoch...);  

4.2. prejavy života v hudbe: rast, 

delenie, genetické väzby - hudba 

národov, rás... zvuky okolo nás – živá 

a neživá príroda...C. Saint-Saëns: 

Karneval zvierat; ľudové a umelé 

piesne; Čajkovskij, Vivaldi, Haydn 

(vtáčiky); Hatrík: Vysoký otec, široká 

mať (Nie som človek, predsa žijem) 

 

3.1. hľadať procesy 

vedy, vyjadriť ich 

výtvarným 

jazykom(figuratívne 

alebo nefiguratívne 

zobrazenie, abstraktné, 

abstraktné kombinované 

s reálnym, ...), používať 

rôzne výtvarné techniky 

a materiál  

3.2. procesuálny objekt 

alebo inštalácia, 

navrhnúť riešenia  

4.1. ochranárske a 

environmentálne 

využitie hudby, piesne a 

hudba na výlete, k 

táboráku, k plavbe 

loďou, k pobytu pri 

mori; country; skauti;  

4.2. rituály 

mimoeurópskych kultúr 

- privolávanie dažďa v 

Afrike, vítanie slnka v 

Číne, černošské spevy o 
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Misissippi...hudba k 

jazdeniu na koni... 

 

 

 

 

Populárna 

kultúra 

 

Afektívny: - vedia prežívať 

výnimočnosť významných 

umeleckých osobností a hľadajú v 

ich tvorivých osudoch inšpiráciu pre 

vlastný život,  

Kognitívny: - vyjadriť a vyhodnotiť 

štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje 

za svoj vzor) a porovnať ich so 

svojím štýlom,  

- hľadať vlastné cesty 

sebavyjadrenie; budovania vlastného 

vkusu a tváre (imidžu),  

Psychomotorický: - 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 

5.1. tvorivé umenie, stredoprúdová 

produkcia, gýč; páčivosť; vkusové 

preferencie rôznych vekových a 

sociálnych skupín; vzťahy medzi 

umením a gýčom; manipulácia vkusu 

reklamou, televíznymi zábavnými 

formátmi; ľudová pieseň a jej 

spracovania; dychovka; hudba k 

reklame; hudobné videoklipy a 

prezentované hodnoty; hudobné relácie 

vo verejnoprávnej a komerčných TV z 

pohľadu konzumu žiakov; vzory 

správania v hud. videonahrávkach; 

symbolické reprezentácie kultúry 

mladých, štýlu života vo videoklipoch.  

6.1. vzory a vlastná tvár žiaci 

vychádzajú z fotografie tváre (vlastnej, 

spolužiakovej.); z papiera vystrihujú a 

prikladajú rôzne tvary účesu, doplnky; 

vzájomne si skúšajú niektoré možnosti 

líčenia tváre s posilnením rôznych 

typov výrazu; výsledky môžu 

zaznamenávať fotograficky; úlohu je 

možné simulovať aj v počítači  

6.2. módne hity ako doplnok odievania 

- návrh vzoru tetovania, alebo 

bodypaintingu  

6.3. postfotografia - digitálne montáže, 

aplikácie, transformácie fotografie, alt.: 

fotoinštalácia  

5.1. vytvárať reklamy s 

použitím umeleckej 

hudby, paródia, irónia, 

hľadať sentimentálne 

spomienky ("Takí sme 

boli", Stužková mojich 

rodičov, Babička a 

dedko si hrajú a 

spomínajú, deformovať 

hudbu do podoby 

"automatu", 

neznesiteľnej sladkosti, 

sentimentu - tvoriť 

scénky, humorné 

výstupy...  

6.1. navrhnúť (na 

fotografiách), alt. 

realizovať úpravy na 

tvárach spolužiakov; 

odevné doplnky;  

6.2. realizovať tetovanie 

na časti tela fixkami, 

perom, alebo farbami na 

telo (bodypainting); 

prezentácia: módna 

prehliadka, 

dokumentácia (foto, 

video)  

6.3. digitálne 

manipulovať s 
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Zmeny fotografie prostredníctvom 

digitálneho spracovania 

(transformácie, filtre, morfing, 

montáže...) 

fotografiou; fotografovať 

a postprodukovať v 

počítači; prezentácia, 

výstava a diskusia 

Komplexné 

projekty 

Afektívny: - získavajú schopnosti 

spolupracovať v tíme, prevziať 

zodpovednosť za plánovanie, 

propagáciu, realizáciu i prezentáciu 

vlastnej práce i skupinových 

projektov,  

Kognitívny: - dokážu vytvárať 

projekty, v ktorých budú 

syntetizovať vlastné i prevzaté 

nápady z jednotlivých umeleckých 

oblastí v intenciách polyestetickej 

výchovy.  

- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti 

vyjadrovacích prostriedkov rôznych 

umení, technické postupy, nástroje a 

médiá;  

Psychomotorický: - 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 

prostredníctvom softvérov, 

7.1. film, video komplexná projektová 

úloha – príprava a nakrútenie 

filmového záberu, (akcie, scény)  

a) projektová kolektívna úloha - 

filmový štáb: žiaci si rozdelia úlohy v 

tvorivej skupine (scenárista, režisér, 

skladateľ hudby, zvukové efekty, 

scénograf, kostymér, kameramani, 

herci, šepkári, produkcia, klapka ...) a 

nakrútia krátky filmový klip  

b) projektová individuálna úloha: žiaci 

si pripravia krátky scenár, rozpracuje 

jednotlivé zábery, postavu(y), navrhne 

prostredie a krátky príbeh (možnosť 

minimalistického riešenia); podľa 

scenára realizuje krátky videofilm  

(v prípade nedostatočného technického 

vybavenia ostáva pri návrhu)  

7.2. Architektonický návrh a model  

a) architektonická súťaž na konkrétne 

zadanie - architektonická úloha, 

architektonický návrh, (kresba, model), 

architektonický „projekt“  

b) návrh budovy vo vzťahu k 

prostrediu: prírodné, mestské, vidiecke, 

historické podzemné, nadzemné, 

vodné, vzdušné  

7.3. Výchovný koncert pre žiakov 1.-5. 

7. krátky videoklip - 

návrh (príp. model) ako 

kolektívna práca podľa 

zadania; scenár, výber 

hudby,  

realizovať koncert,  

reprodukovať hudbu, 

vlastná produkcia žiakov 

9. ročníka, možnosti 

zapojenia scénografie, 

videa.  

Vytvoriť vizuálne 

prostredie k balade, 

rozprávke.  

Vybrať vhodnú hudbu na 

umocnenie deja.  

Zhudobniť vybrané časti 

predlohy.  

Hrať sa na hudobných 

režisérov, na hudobných 

skladateľov. Vytvoriť 

videoklip, ozvučiť film, 

vytvoriť zvukový a 

vizuálny nosič (CD, 

DVD).  

Ročníkový umelecký 

projekt môže mať 

podoby inscenácie, 
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vyhľadávanie umeleckých podnetov 

na internete a pod.   

roč.  

7.4. Fantastické a magické v umeniach.  

Hudba a zvuk ako zdroj 

emocionálnych zážitkov... 

výstavy, prezentácie ( i 

počítačovej), inštalácie, 

relácie, koncertu, filmu, 

animácie ap. 

 

 

 

 

Prierezové témy 

 

 

- uvedomuje si nástrahy a následky pri neopatrnej práci s rôznymi pomôckami ako 

nožnice, drôtiky, ostré hrany odpadového materiálu a pod. 

- správnou životosprávou a pohybom chráni si svoje zdravie  

- chápe škodlivosť omamných látok a sám odoláva nástrahám závislosti  



 

Ochrana života a zdravia 

(OŽZ) 

 

 

 

 

Environmentálna výchova 

(ENV) 

 

 

 

Mediálna výchova 

(MEV) 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

(MUV) 

 

 

 

Regionálna výchova 

(RTV) 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj (viď kapitola 4.) 

(OSR) 

 

Tvorba projektov   (viď kapitola 4.) 

(TPP) 

            

 

 

 

- sociálno-spoločenské prostredie a človeka vníma v kontexte s prírodou  

- má kladný vzťah k živej i neživej prírode, jej hodnotám, snaží sa o zachovanie 

zdravej krajiny a všetkých žijúcich organizmov aj pre ďalšie generácie  

 

- má poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v 

rôznych druhoch umenia, vie narábať s audiovizuálnou technikou  

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo 

výtvarnom umení  

 

- 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)  



 

Umenie a kultúra   - rešpektuje kultúru vlastnú a iných národov, pozná ich tradície  

- zaujíma sa o pamiatky ako také nielen v meste a okolí, ale všade kde ma možnosť (galérie, výstavy, artefakty 

v múzeách, hradoch, pamätníky, architektúra…)  

- skúša nové nápady, nové techniky, je kreatívny  

- väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických činností žiaka a zážitku z 

vytvárania a vnímania umeleckého diela  

- 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, úžitkového výtvarníctva a architektúry  

- poznať žánre filmu, najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych  

druhoch umenia,  

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo výtv. umení,  

- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia, diskutovať o umeleckých 

dielach  

 

Človek a svet práce   - váži si každú prácu a prejavuje úctu k rôznym povolaniam (dizajnéri, stavbári, maliari, ľudoví umelci, 

reštaurátori...)  

- pracuje podľa pokynov dospelých, ale hľadá aj svoje vlastné tvorivé postupy, nápady  

- zručne narába s výtvarnými pomôckami, hudobnými nástrojmi, audiovizuálnou technikou  

 

Človek a príroda   - životné prostredie nielen chráni, ale ho aj skrášľuje, dotvára, využíva rôzne výtvarné výrazové prostriedky  

- uvedomuje si krásy v prírode, bojuje za zachovanie ich hodnôt pre ďalšie generácie, neničí a nedevastuje ju  

 

Jazyk a komunikácia   - vie správne vybrať a použiť slová, frázy, vie sa teda kultivovane vyjadrovať  

- pozná a používa verbálnu i neverbálnu komunikáciu a vie kriticky ohodnotiť svoje schopnosti  

- používa kritické myslenie a vie vyjadriť svoj názor rôznymi spôsobmi  

- vie používať informácie v nových kontextoch slovne i tvorivým prístupom  

- aktívne počúva, kladie otázky, je konštruktívny  

 

 



 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Telesná výchova  

 

1. Záhlavie 

Názov predmetu Telesná výchova  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín, štátny vzdelávací program 2 hodiny týždenne, 

Ročník  deviaty 

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 

 

 

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 

 

 

 

KLASIFIKÁCIA PREDMETU   telesná výchova – nešportové triedy 

 

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                   - 25 20 15 10 1 



 

počet           

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 9 

Počet hodín v ročníku: 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 

4. vedieť demonštrovať 

správnu techniku behu, 

nízkeho a polovysokého 

štartu, techniku štafetového 

behu, skok do diaľky, hod 

loptičkou. 

5. základy odbornej 

terminológie atletiky,  

6. hodnotiť techniku 

vybraných atletických 

disciplín, 

7. 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 

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, 

16 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

ochrana života 

a zdravia,  

 



 

pohybových schopností,   disciplinovane vykonávať 

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: Etická výchova 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby ŠVP  l hod. týždenne, ročne spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty 

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. 

Križová,O.: Prosociálna výchova 

Magnetofón, 

prehrávač,DVD,CD,

video,počítač, 

tabuľa 

Umelecká literatúra 

/bájky, rozprávky, 

povesti, výstrižky 

z novín, denník 

pozorovaní, 

Knižnica,internet, 

encyklopédia 



 

ako východisko pre spolužitie. 

Alexová,S.-Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám.1.-4. 

 

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 

materiál k predmetu etická výchova. 

Magnetofón, 

prehrávač,DVD,CD,

video,počítač, 

tabuľa 

Umelecká literatúra 

/bájky, rozprávky, 

povesti, výstrižky 

z novín, denník 

pozorovaní, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Križová,O.: Prosociálna výchova 

ako východisko pre spolužitie. 

Alexová,S.-Vopel,W.K.: Nechaj ma, 

chcem sa učiť sám/4/. 

 

ilustrácie, 

knihy, časopisy, 

využitie programu 

Cesta, filmy, miestne 

a školské noviny 

a časopisy. 



 

Oblasť: Človek a hodnoty 

Predmet: Etická výchova 

Ročník: deviaty 

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: Náboženská výchova  

 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Náboženská výchova  

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty 

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 na škole.  

Povinne voliteľný 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. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, 

umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je 

akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 

 

3.Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom obsahu je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, u 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 dokázali v budúcnosti prispieť k vytváraniu 

harmonických a stabilných  vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  

Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 

 konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet 

 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

 formovať svedomie 

 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

 spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

 oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova 

 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi 

. 

4..  Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Rozvoj kľúčových kompetencií pre vzdelanie ISCED II 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí 

a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň 



 

rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód 

vzdelávania a činnosti 

 

osobnostné: 

 objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti,  

  v modelových situáciách  rozlíši medzi pravdou a klamstvom,  rozumie pohľadu na svet vo svetle kresťanskej viery 

 má pozitívny vzťah k sebe aj k iným 

 dokáže hodnotiť dopad svojich emócií 

 vie vytrvať v skúmaní a poznávaní nových vecí 

 cez predstavené biblické postavy vníma a akceptuje existenciu nemennej pravdy 

 cez modelové situácie posúdi predstavené pozitívne a negatívne udalosti a  vyvodí závery pre svoj život 

 pri svojich reakciách je ohľaduplný voči mienke iných ľudí 

 je vnímavý k morálnemu a duchovnému rámcu svojej komunity 

 

sociálne: 

 reflektuje zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov,  

 dokáže vytvoriť  jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode 

 akceptuje druhých ľudí bez ohľadu na vzhľad a výkon 

 objavuje radosť z dobre vykonanej práce 

 je schopný vytvárať vzťahy prostredníctvom pravdivej komunikácie  s inými ľuďmi 

 vyjadriť svoj názor bez toho, aby urážal a opovrhoval názorom druhých  

 chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými 

 oceňuje skúsenosti druhých ľudí 

 ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov 

 v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

 

komunikačné: 

 uvedomuje si možnosť manipulácie slovom a jej riziká 

 chápe význam a hodnotu vypovedaného slova 

 vie vyberať a triediť informácie z rôznych médií 

 vyjadruje svoje myšlienky 



 

 nachádza zmysel slova alebo výrazu 

 vie jednoducho vysvetliť symbolickú – obraznú reč mýtov 

 správa sa ohľaduplne, pozorne a tolerantne 

 je schopný vyjadrovať sa, porovnávať 

 vie vyjadriť svoje pocity 

 vníma obrazy a symboly 

 kriticky hodnotí myšlienky 

 na základe Ježišovho výroku: „Vaše 'áno' nech je 'áno' a vaše 'nie' nech je 'nie'“ vie zosúladiť vnútorný postoj s vonkajším 

 uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikácie 

 zameria sa na konkrétne prejavy správania, problému 

 

existenciálne: 

  objavuje hodnotu pravdy vo svojom osobnom živote aj v medziľudských vzťahoch 

  je otvorený pre život v pravde  

  prostredníctvom biblického príbehu si uvedomuje hodnotu stvoreného sveta 

  objavuje stvorený svet ako dar Boha človeku   

  vníma svoju zodpovednosť za stvorený svet 

 rozumie pohľadu na stvorenie človeka  vo svetle kresťanskej viery  

 dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a hodnotu 

 objavuje nielen svoju hodnotu ale hodnotu každého človeka 

 podľa predstavených vzorov rozvíja praktizovanie pravdy  

 pripravený aktívne sa podieľať skutkami lásky na  morálnom a duchovnom rámci svojej komunity 

 

občianske: 

 účinne sa zapája do diskusie,  vhodne argumentuje 

 má pozitívny vzťah k zvereným veciam 

 vníma človeka ako súčasť prírody 

 odhaduje dôsledky vlastného správania a konanie v modelových situáciách 

 vníma životnú situáciu starého a chorého alebo chudobného človeka 

 uvažuje nad hodnotami, ktoré môže uskutočniť starý, chorý a hendikepovaný človek 



 

 angažuje sa v miestom spoločenstve a rešpektuje vo svojom živote humánne princípy  

v duchu solidarity a lásky  

 

             kultúrne: 

 

 pozorne vníma symbolické vyjadrovanie v mýtoch a prostredníctvom obraznej reči 

 chápe dôležitosť kultúrneho vyjadrovania  

 všíma si kultúrne a náboženské prejavy iných národov, náboženstiev 

 je tolerantný a empatický 

 

kompetencie k učeniu sa: 

  prostredníctvom problémovej úlohy – príbehu s mravnou dilemou zvažuje dôsledky a následky života podľa prirodzenej morálky 

 je schopný vnímať  predstavené myšlienkové pochody 

 

 Prierezové témy  

Mediálna výchova 

 je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom a negatívnom vplyve médií 

 osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych žánrov 

  vníma účinok médií  na osobnosť človeka  

 

Environmentálna výchova 

 oceňuje prírodu (zem, vodu, zvieratá, rastliny) 

 vníma človeka ako súčasť prírody 

 má úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, ktoré aktívne chráni. 

 

 

 Mediálna výchova 

 vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva (obraz, literatúra, hudba) ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

Environmentálna výchova 

 vníma človeka ako súčasť prírody 

4. Stratégia vyučovania  



 

 

Ročníková téma: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA 

Mladý človek si kladie existencionálne otázky a hľadá na ne odpovede. Vlastným výberom si zostavuje hierarchiu hodnôt, na základe ktorých si 

formuje životný štýl. Zaoberá sa aj otázkou viery. Je otvorený pre náboženské prijímanie rozmeru viery v nádeji, ktorú ponúka Boh človeku. 

Otvorenosť na náboženské nazeranie na svet vytvára priestor na formáciu osobnosti k mravnej zodpovednosti. Mladý človek sa v procese 

stotožnenia s kresťanskými hodnotami pripravuje na život v zodpovednej kresťanskej angažovanosti. 

Ročníkový symbol: KVET 

Ročníkový cieľ: Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných a za svet, v ktorom žijem. Formovať 

návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a spoločenskom živote. 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku 

 

Náboženská výchova  

Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce 

1.TÉMA: 

 ZODPOVEDNOSŤ 

 

Pantomíma, rozhovor, práca s 

textom 

Stratégia vyučovacej hodiny - 

kombinovaná 
Práca so Svätým písmom, 

práca s pracovným zošitom 

Dramatizácia 

2.TÉMA:  

ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA 

 

Práca s obrazom, 

brainstorming, rozhovor, 

diskusia, didaktická hra, práca 

s textom, kresba, Informačno-

receptívna -  výklad 

Stratégia vyučovacej hodiny – 

kombinovaná, expozičná 
Frontálna a individuálna práca 

žiakov, diskusia, skupinová 

práca, obrazová meditácia, 

práca v pracovnom zošite  

3.TÉMA: 

ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU  
Práca s obrazom, práca 

s textom, rozhovor, výklad, 

kreslenie 

Stratégia vyučovacej hodiny – 

kombinovaná, expozičná, 

vysvetľujúca 

Práca so Svätým písmom, 

práca s pracovným zošitom 

4.TÉMA: 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA BUDOVANIE 

VZŤAHOV 

 

Práca s obrazom, práca 

s textom, rozhovor, výklad, 

diskusia, brainstorming, 

didaktická hra, dramatizácia, 

anketa, tvorba charakteristiky, 

práca so symbolom 

Stratégia vyučovacej hodiny – 

kombinovaná, problémová 

Práca so Svätým písmom, 

práca s pracovným zošitom 



 

5. TÉMA: 

ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA  ZA SVET, 

V KTOROM ŽIJE 

Práca s biblickým textom, 

výklad- expozícia na obraze, 

analýza, práca so symbolom 

Stratégia vyučovacej hodiny – 

kombinovaná, expozičná 

Práca so Svätým písmom, 

práca s pracovným zošitom, 

práca žiakov v skupinách, 

písanie úvahy 

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, ... 

1. TÉMA: 

ZODPOVEDNOSŤ 

 

 Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre 9. roč. ZŠ 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Pracovný zošit 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Katechizmus Katolíckej Cirkvi 

 Tabuľa 

 PC 

 

 Sväté písmo  

 

Internet 

CD  

knižnica FMA 

2. TÉMA:  

ZODPOVEDNOSŤ ZA 

SEBA 

 Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre 9. roč. ZŠ 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Pracovný zošit 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Katechizmus Katolíckej Cirkvi 

 

 Tabuľa 

 PC 

  

 Sväté písmo 

 Obraz 

 

Internet 

CD  

DVD 

knižnica FMA 

3. TÉMA:  

ZODPOVEDNOSŤ ZA 
 Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre 9. roč. ZŠ 

 Tabuľa  Sväté písmo 
Internet 

CD  



 

 

 

SVOJU VIERU  

 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Pracovný zošit 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Katechizmus Katolíckej Cirkvi 

 

 PC 

 

 Obraz 

 

 

DVD 

knižnica FMA 

4. TÉMA: 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA 

BUDOVANIE VZŤAHOV 

 

 Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre 9. roč. ZŠ 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Pracovný zošit 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Katechizmus Katolíckej Cirkvi 

 

 Tabuľa 

 PC 

 

 Sväté písmo 

 Obraz 

 

Internet 

CD  

DVD 

knižnica FMA 

5. TÉMA: 

ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA  ZA SVET, 

V KTOROM ŽIJE 

 

 

 Metodická príručka katolíckeho 

náboženstva pre 9. roč. ZŠ 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Pracovný zošit 

„ZODPOVEDNOSŤ 

ČLOVEKA“ 

 Katechizmus Katolíckej Cirkvi 

 

 Tabuľa 

 PC 

 

 Sväté písmo 

 Obraz 

 

Internet 

CD  

DVD 

knižnica FMA 



 

7. Hodnotenie a klasifikácia 

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 

 

Ročníkové práce:  

Aktivity  prehlbujúce ročníkovú tému: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  Deviaty 

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 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: 

 

1.Vzbudiť záujem o Slovo Božie – Bibliu, modlitbu, duchovnú pieseň, o duchovné hodnoty a aktívny kresťanský život v cirkvi. 

2.Napomáhať  prehlbovanie vzťahu s Pánom Bohom a s ľuďmi. 

      3.Pomáhať zorientovať sa v zložitých morálnych, sociálnych, ekonomických a politických situáciách. 

      4.Motivovať pre správnu duchovnú orientáciu v spleti náboženských a ezoterických prúdov v dnešnej globalizovanej spoločnosti. 

      5.Formovať osobnosť študujúcich vo vyučovacom procese predmetu. 

      6.Viesť k osvojeniu nevyhnutných poznatkov dogmatiky, všeobecných kresťanských dejín, dejín ECAV na Slovensku a formovať historické 

vedomie. 

      7.Zvýrazniť a prehĺbiť vzťah človeka k prírode z pohľadu viery ako k Božiemu stvorenstvu a motivovať k zodpovednosti. 

8. 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): 

      1.(prehľad VVS) 

      2.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): 

1.(prehľad VVS) 

2.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 - ECAV Výklad   Biblia 

2 TC –  Služby Božie Vysvetľovanie Pracovné listy 

3 TC -  Dogmatika Rozhovory  

4 TC –  Svetové náboženstvá  Argumentácia, zdieľanie skúseností Časopisy, internet, projekt  

 

 Učebné zdroje 

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

Odborná lieteratúra  Internet (iné...) 

Detská misia, Flashcardy – Sudcovia, Jozef  www.ecav.sk 

Biblia, Tranoscius LM 1978  

Cesta za Kristom, Dr. J. Filo st., Konfirmačná príručka  

Viera a život, text pre 8.r. ZŠ, Tranoscius  

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 obmedzené, má 

malú snahu o zlepšenie.  

Stupeň 4 – žiak je pasívny a nespolupracuje, pri riešení úloh neni kreatívny, výstupy dosahuje len pri 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 

výstupy 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 klasifikácii má hodnotenie 

projektu a testu. 

 



 

Predmet: Evanjelická náboženská výchova 

Počet hodín v ročníku: 1 h. týždenne 

9. ročník 

 

Tematický celok Cieľ 

kľúčové kompetencie 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie Počet 

hodín 

Prierezové témy 

 DEJINY - ECAV Poznáva obdobia vývinu 

života ECAV, osobností, 

komunizme, 

prenasledovaní a učí sa 

zaujať správny postoj. 

Rozvíja svoje občianske, 

sociálne, komunikačné  

kompetencie 

- žiak sa zoznámi so 

zmenami v živote ECAV 

po transformácii 

politických pomerov 

v Rakúsko-Uhorsku v roku 

1918 a vzniku ČSR, 

situáciou v kominuzme až 

po dnešok 

- žiak pozná osobnosti, ktoré 

stáli pri zrode ECAV na 

Slovensku ( J. Janoška, M. 

Ivanka) 

- vie o komunistickom režime 

a príčinách prenasledovania 

6 Mediálna 

Ochrana človeka 

 SLUŽBY BOŽIE Zisťuje a opakuje si 

prečo kresťania slávia 

nedeľu, aký to má 

význam, poznáva viac 

Bibliu, a potrebu 

spoločenstva. 

Žiak spoznáva na pozadí 

biblických príbehov ako 

Boh prichádza k človeku - 

žiak spoznáva na pozadí 

udalostí o Ježišovi Kristovi 

ako sa Boh znižuje ku 

človeku, čo od nás Boh 

očakáva 

Pozná Biblické príbehy, 

v ktorých Boh oslovuje 

človeka - žiak chápe, že 

v Kristovi sa Boh znížil 

k človeku a prejavil tým svoju 

veľkú lásku – my ju 

prejavujeme poslušnosťou – 

to je to, čo od nás Pán Boh 

očakáva, nie obete. 

6 Mediálna – hovorový a 

písomný prejav 

 DOGMATIKA Pozná všetky články 

VVK s dôrazom na prvý 

článok, zoznamuje sa s 

teóriami vzniku sveta, 

potrebe viery v modernej 

Opakuje si znenie Viery 

všeobecnej kresťanskej - 

žiak sa zoznamuje 

s rôznymi ľudskými 

predstavami Boha - žiak 

Vie znenie Viery všeobecnej 

kresťanskej - žiak vie 

vymenovať a zhodnotiť 

niekoľko nesprávnych 

predstáv o Bohu - žiak dokáže 

8 Environmentálna 

Mediálna 



 

dobe, dozvedá sa o 

zániku sveta podľa 

Božieho slova. 

Komunikačné, občianske 

a sociálne kompetencie. 

spoznáva základné tézy 

učenia o Svätej Trojici - 

žiak sa zoznamuje so 

vzťahom medzi zákonom 

a evanjeliom v živote 

kresťana, poznáva rôzne 

teórie o vzniku sveta 

vymenovať osoby Svätej 

Trojice a vysvetliť ich vzťahy 

a úlohy 

- žiak vie vysvetliť pojmy 

zákon a evanjelium – vie 

vymenovať rôzne teórie 

vzniku sveta, aj keď sa v škole 

učí len o jednej 

SVETOVÉ 

NÁBO-

ŽENSTVÁ 

Naučiť sa o svetových 

náb. ich učeniach a praxi. 

Osobnostné kompetencie. 

Zoznámi sa s prvotnými a 

ostatnými náboženstvami, 

spoznáva ich typické 

prejavy, znaky a praktický 

život v nich 

Vie popísať a rozoznať znaky 

a prejavy prvotných a  

svetových náboženstiev nielen 

teoreticky, ale vie aj o  ich 

prejavoch v súčasnosti. 

Zároveň dokáže prekonávať 

predsudky a mať nezaujatý 

názor. 

13 Mediálna 

Multikultúrna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  deviaty 

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, 

Sústredenie pozornosti žiakov na cieľ, 

vytvoriť dobrú pracovnú atmosféru, 

Individuálna práca,             

Hromadná forma,                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hovoreného slova,                    

Metódy názorno-demonštračné, 

Metódy z logického aspektu, 

Diagnostické metódy,              

Metódy organizačného aspektu, 

 

Skupinová,  



 

Oblasť: Pohyb a zdravie  

Predmet: Športová príprava futbal 

Počet hodín v ročníku: 165 

 

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, 

Rozvoj pohybových 

schopností 

Zvládnuť všetky druhy 

rýchlosti, hlavne štartovú 

80 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 

zodpovedajúcich 

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 

rýchlosť, lokomočnú, rýchlosť 

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 

 

ochrana života 

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  deviaty 

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: deviaty 

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 8.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 - atletika 

1.Záhlavie 

Názov predmetu Športová príprava - atletika 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne(ŠVP),  2 hodiny týždenne(ŠkVP), spolu 165 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty  

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 teda už v dávnych časoch stala predpokladom športového výkonu. 

     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  

Všeobecný cieľ 



 

 správna životospráva, 

 osvojiť si zásady správania v rámci fair – play, 

 stanovovanie krátkych motivačných cieľov v jednotlivých disciplínach, 

 uplatňovať zásady bezpečnosti pri nácviku jednotlivých v atletických, 

 zvyšovanie telesnej zdatnosti, 

 formovať kladný postoj žiakov k pohybovým aktivitám a k pravidelnému tréningovému procesu, 

 podnecovať talentovaných žiakov k športovej špecializácii v atletike, 

 environmentálna   výchova, 

 rozvíjanie samostatnosti v priebehu pretekov, 

 vplyv správneho držania teľa pre každodenný život, 

 viesť žiakov ku správnemu pitnému režimu, 

 význam regenerácii síl, 

 výchova v duchu olympijských tradícií, 

 viesť žiakov k celoživotnému vzťahu k pohybovým aktivitám rôzneho druhu, 

 význam dlhodobej prípravy pre zvyšovanie výkonnosti a telesnej zdatnosti, 

 športová príprava je dočasne upravený spôsob života, 

 rozvoj pozitívneho vzťahu ku kolektívu ( povzbudzovanie ostatných členov družstva), 

 význam morálno – vôľových vlastnosti pri vytrvalostných behoch, 

 vnímať význam otužovania, stravovania, pitného režimu a spánku. 

 

Špecifické ciele 

 osvojenie a zdokonalenie bežeckej abecedy, 

 priebežne kontrolovať a hodnotiť žiakov – ústne, 

 zvládnuť základné prípravné cvičenia na nácvik skokanských disciplín, 

 zvládnuť základy techniky v skok do diaľky, 

 zvýšiť adaptáciu na zaťaženie všeobecného a všestranného charakteru, 

 podporiť všestranný rozvoj mladého organizmu, 

 špecifické cvičenia na rozvoj koordinačných a kondičných cvičení, 

 osvojiť základy techniky iných športov a techniku základných všeobecne rozvíjajúcich cvičení, 

 v teoretickej oblasti získať všeobecné poznatky o telesnej výchove, športe a základné hygienický návyky v telesnej výchove a v športe, 

 rozvoj aeróbnej vytrvalosti a kĺbovej pohyblivosti, 



 

 rozvíjať odolnosť na zvyšujúcu záťaž, 

 ovládať základné pravidlá vykonávaných atletických disciplín, 

 používanie správnej terminológii a názvoslovia. 

 

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 



 

 

Zložky vyučovacieho predmetu športová príprava – atletika  

 výchovná zameranosť – vo výchove mladých atlétov má veľký význam osobný príklad trénera, jeho organizátorská úloha v samotnom 

procese výchovy.  Riešenie výchovných úloh sa uskutočňuje u mladých atlétov prostredníctvom jednoty mravného uvedomenia, mravného 

vedomia, vôle a charakteru. Vo výchove mladých atlétov sa uplatňuje: pracovná výchova, estetická výchova, spoločenská výchova atď. 

 vzdelávacia zameranosť – naplnenie vzdelávacej stránky športovej prípravy u trénera predpokladá hlboké poznanie problematiky atletiky 

a zákonitosti športovej prípravy. Dôležitým poznaním trénera je, akými prostriedkami a metódami možno dosiahnuť konečný výkon. 

Vzdelanie atlétov sa orientuje na problematiku atletických disciplín, tréningu a pravidiel atletiky. 

 zdravotná zameranosť – predstavuje predovšetkým podporovanie zdravého rastu organizmu, primeraného rozvoja orgánov a funkcií 

a osvojovanie hygienických návykov.  

 vnímať význam otužovania, stravovania, pitného režimu a spánku 

 

Obsah jednotlivých zložiek vyučovacieho predmetu športová   príprava – atletika       

a ) Kondičná príprava – ciele  

 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. 

 

b ) 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, 



 

c) Technická príprava – ciele  

 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)      

d )  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  

e ) Teoretická  príprava 

 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 rozcvičení na tréningu a v pretekoch 

 

f ) Psychologická príprava 

 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:  

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, 

plné lopty, 

medicimbaly,  

Internet  

 

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 )  



 

     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: deviaty 



 

Počet hodín v ročníku: 3 hodiny týždenne(ŠVP), 2 hodiny týždenne (ŠkVP), spolu 165 hodín 

 

 

 

 

Tematický 

celok 

 

Cieľ 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard – žiak vie 

Počet 

hodín 

Prierezové 

témy, 

medzipredmeto

vé vzťahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika 

Osvojenie si prípravných 

a imitačných cvičení, ktoré 

sú základom pre správne 

vykonávanie pohybov. 

Osvojenie si základnej 

atletickej terminológie, 

vedieť opísať základnú 

techniku  bežeckých  

skokanských a vrhačských 

disciplín. 

Vedieť vysvetliť a praxi 

uplatniť zásady hygieny 

telesných cvičení  a 

úrazovej zábrany.  

Popísať základné pravidlá 

atletiky na takej úrovni, aby 

sa mohli aktívne podieľať 

na atletických pretekoch.  

 Osvojovanie a 

zdokonaľovanie pohybových 

činnosť v atletických 

disciplínach, získanie a 

zdokonaľovanie   určených 

pohybových schopností pri 

jednotlivých atletických 

disciplínach. 

Základné atletické disciplíny: 

behy, skoky, vrhy, hody 

a prekážky. 

Všestranný telesný a pohybový 

rozvoj. 

Výchova morálne vôľových 

vlastností: bojovnosť, 

rozhodnosť, sebaovládanie, 

cieľavedomosť. 

Vedieť demonštrovať správnu 

techniku bežeckej abecedy, 

padavého,  polovysokého  a 

nízkeho štartu, techniku 

štafetového behu. 

Vedieť aplikovať správnu 

techniku skoku do diaľky, hodu 

kriketovou loptičkou 

a prekážkového behu. 

Základy odbornej terminológie 

atletických disciplín.  

Hodnotiť úroveň techniky 

vybraných atletických disciplín. 

Hodnotiť úroveň osvojených 

poznatkov. 

 

48 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj. 

Environmentáln

a výchova. 

Ochrana života 

a zdravia. 

Význam behov 

pre život 

človeka. 

 

 

 

 

 

Základná technika 

osvojovaných pohybových 

činností, zacvičiť kontrolné 

cvičenia a zostavy. 

Osvojiť a zdokonaliť techniku 

vybraných cvičebných tvarov a 

preskokov s cieľom rozvíjať 

odrazové, silové a koordinačné 

Uplatniť optimálnu techniku pri 

vykonávaní gymnastických 

cvičení 

rozviť obratnosť, kĺbovú 

20 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, ochrana 

života a zdravia,  



 

 

 

Športová a 

rytmická 

gymnastika 

 

 

 

 

 

Zdokonaliť techniku 

vybraných cvičebných 

tvarov a preskokov 

Zdokonalenie pohybovej 

kultúry a rozvinutie 

pohybových schopností.   

Naučiť zásady úrazovej 

zábrany a poskytovania 

dopomoci a záchrany. 

V porovnaní s chlapcami sa 

diferencovaný prístup vo 

vyučovaní gymnastiky 

dievčat prejavuje v obsahu 

väčšieho podielu rytmickej 

a aeróbnej gymnastiky, 

tancov, tvorivosti a 

estetickom cítení a chlapcov 

väčší podiel cvičení 

silového charakteru- hrazda. 

schopnosti. Posilňovať 

obratnosť a odvahu počas 

cvičení na hrazde – motivovať 

žiakov k vykonávaniu cvičení 

na preliezkach v čase voľna. 

Všestranne rozvíjajúce a 

špecifické cvičenia, bez náčinia 

i s náčiním.  

Prípravné a imitačné cvičenia 

pre zvládnutie cvičebných 

tvarov.  

Tvorba pohybových motívov 

bez náčinia a s náčiním na 

hudobný sprievod. 

pohyblivosť a elasticitu svalov, 

statickú a dynamickú silu. 

Získať základné poznatky o 

hodnotení športového výkonu v 

športovej gymnastike. 

Zacvičiť kontrolnú zostavu 

z prostných cvičení v trvaní 90 – 

120 sekúnd. 

Kvalitne precvičiť všetky fázy 

pohybovej činnosti – začiatok, 

priebeh aj ukončenie cvičenia.  

Terminológia cvičenia s 

náčiním.   

Kĺbovú 

pohyblivosť a 

ohybnosť,  

držanie tela, 

estetické a 

rytmické cítenie, 

ktoré sú 

charakteristické 

pre gymnastické 

cvičenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Športové 

hry 

 

 

 

 

V procese výučby 

športových hier je cieľom 

prispieť k rozvoju 

kondičných a 

koordinačných schopností, 

takisto morálnych vlastností 

- práca pre tím, fair- play, ... 

Zvyšovať úroveň hernej 

výkonnosti, aby žiaci boli 

schopní hrať zápasy podľa 

pravidiel. 

V zápasoch uplatniť aspoň 

jeden útočný herný systém a 

Osvojiť si pohybové činnosti – 

herné systémy, herné 

kombinácie, herné činnosti 

jednotlivca. 

Osvojenie si základných 

poznatkov – terminológia 

pohybových činností 

Pravidlá športových hier a 

charakteristika herných 

činností. 

Formovanie sociálnych 

vzťahov a kladných vlastností 

osobnosti. 

Herný prejav družstva a podiel 

každého žiaka v ňom. 

Efektívne využitie herných 

činností 

počas hry. 

Základné pravidlá športových 

hier – ihrisko, lopta, hrací čas 

a počet hráčov. 

Herné činnosti útočné a obranné 

kombinácie. 

Športovými hrami pestujeme u 

žiakov disciplínu v dodržiavaní 

pravidiel, rozvíjame cit pre 

32 Získať trvalý 

vzťah k 

celoživotnej 

pohybovej 

aktivite nielen 

prostredníctvom 

tradičných 

športových hier, 

Mediálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 



 

obranu proti nemu, dve až 

tri herné kombinácie. 

Základné herné činnosti 

jednotlivca útočné 

a obranné. 

Získať poznatky o herných 

činnostiach, pravidlách, 

funkciách potrebných na 

organizáciu zápasov.  

Dbať na úrazovú zábranu pri 

herných činnostiach.  

Dodržiavať princípy fair – play 

pri 

herných činnostiach 

športových hier 

 

kolektív, tvorivosť a 

emocionálnosť.  

Športovými hrami pestujeme u 

žiakov disciplínu v dodržiavaní 

pravidiel, rozvíjame cit pre 

kolektív, tvorivosť a 

emocionálnosť. 

Ochrana života 

zdravia  

Získať trvalý 

vzťah k 

celoživotnej 

pohybovej 

aktivite 

prostredníctvom 

tradičných 

športových hier, 

 

 

 

 

 

 

 

Kondičné 

cvičenia 

 

 

 

 

 

Rozvoj kondičných 

schopností  zahŕňa každý 

tematický celok. 

Vplyvom všetkých 

telesných cvičení sa rozvíja 

svalová sústava - rýchlosť 

kontrakcie svalových 

vlákien, rieši prípadné 

svalové dysbalancie 

vyvíjajúceho detského 

organizmu a tým napomáha 

vhodnému a zdravému 

držaniu a stavbe tela 

u žiakov. 

Rozvoj silových schopností 

sa docieli najmä 

prostriedkami posilňovania 

so zreteľom na primerané 

zaťažovanie žiakov ich 

Efektívne a primerané cvičenia 

a techniky na posilňovanie 

jednotlivých svalových skupín.  

Osvojenie príslušných 

poznatkov na výchovné 

pôsobenie. 

Uvedomelé správne držanie 

tela. 

Zásady zvyšovania funkčnosti 

pohybového, obehového s 

dýchacieho systému. 

Praktická použiteľnosť 

teoretických vedomostí v 

rozvoji pohybových schopností 

aj po aktívnom období počas 

celého života.  

Posilniť svalstvo žiakov, 

kompenzovať prípadné 

jednostranné zaťaženie 

Cvičenia na rozohriatie 

organizmu, cvičenia na 

všeobecné rozcvičenie a 

strečingové cvičenia  v rámci 

úvodnej fázy. 

Cvičenia podporujúce správne 

držanie tela. 

Zásady správnej techniky 

švihových a vedených pohybov, 

kmitov a výdrží.  

Uplatniť kondičné cvičenia v 

pohybovej aktivite mimo 

vyučovania. Správna 

terminológia kondičných 

cvičení. 

Cvičenia na rozvoj sily svalstva 

trupu ( chrbtové a brušné ). 

Cvičenia na rozvoj sily svalstva 

dolných končatín ( statické 

25 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Ochrana života 

a zdravia  

Významný 

vplyv  na rozvoj 

duševného, 

mentálneho, 

fyzického a 

zdravotného 

stavu.  

Teoretické 

základy 

používaných 

cvičení.  

 



 

veku. Rozvoj základných 

pohybových schopností pri 

formovaní všestranného a 

špecifického rozvoja 

osobnosti žiaka. 

Vplyv  na rozvoj jeho 

duševného, mentálneho, 

fyzického a zdravotného 

stavu.  

Rozvoj kladných vlastností 

osobností hlavne odolávať 

únave a vôle pokračovať aj 

pri počiatočných 

neúspechoch.  

organizmu.  

Cvičenia pripravujú žiaka  k 

pocitu osobnej zodpovednosti 

za seba. 

a dynamické ). 

Cvičenia na rozvoj svalstva 

horných končatín ( rameno, 

biceps,triceps). 

 

 

 

Pohybové 

hry 

Pohybové hry sú veľmi 

dôležité v športovom 

tréningu detí a mládeže 

hlavne z hľadiska motivácie 

– v tomto veku sú veľmi 

hravé. 

Ovládať 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. 

 

Ovládať základných pravidiel 

pohybových hier zameraných na 

rozvoj rýchlosti, vytrvalosti 

a sily.  

Vedieť plynulo, dostatočne 

rýchlo, prudko a presne 

prihrávať, behať reagovať na 

situáciu. 

Vedieť predviesť prihrávky 

presné s dostatočným 

vynaložením sily a švihu. 

Vykonávať polohy a pohyby – 

začatie, priebeh, ukončenie 

cvičenia. 
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Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

a dopravná 

výchova 



 

 

 

 

Úpoly V tomto ročníku zapájame 

hlavne úpolové hry 

zábavnou formou a 

vytvárame u žiakov 

výkonnostný základ pre 

osobnú sebaobranu.  

Prehĺbiť pocit osobnej 

zodpovednosti za seba, za 

spolužiaka pri riešení 

stretov. 

Poznať význam základných 

športových úpolov 

a sebaobrany, dodržiavať 

etiku čestného boja 

a primeranosť sebaobrany. 

Pomôcť druhému v prípade 

napadnutia. 

Prehĺbiť poznatky z teórie a 

didaktiky úpolov s možnosťou 

využitia úpolov v športovej a 

rekreačnej pohybovej aktivite. 

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. 

Dokázať zacvičiť základné 

predvedené prvky techniky. 

Zacvičiť predvedené cvičenia na 

rozvoj pohyblivosti a obratnosti 

na zemi. 

Dokázať zaujať správny postoj 

a narušiť rovnováhu súpera. 

Zdokonaľovať sebahodnotenie a 

využitie vlastných schopností na 

reálnu sebaobranu. 

 

8 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Environmentáln

a výchova 

Dopravná 

výchova 

Ochrana života 

a zdravia 

Využitie 

úpolových 

cvičení vo 

vyučovacích 

hodinách ako aj 

v rekreačných 

pohybových 

aktivitách. 

 

 

 

 

Testovanie 

Zistenie  osvojených 

pohybových činností 

formou testov: 

-všeobecných motorických 

testov, -špeciálnych testov 

atletických disciplín –

gymnastiky- športových hier 

– kondičnej gymnastiky – 

úpolov a pohybových hier. 

Predviesť správnu techniku 

jednotlivých 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. 

Osvojenie špecifických 

vedomosti o testoch a osvojenie 

taktických možností príslušnej 

disciplíny. 

Vedieť správne vykonať 

techniku predpísaných testov 

Vnímanie rozhodujúcich fáz 

techniky testovej disciplíny. 

Osvojenie rytmu pohybu. 

 

12 Environmentáln

a výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Dopravná 

výchova 

Ochrana života a 

zdravia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy školského vzdelávacieho programu – predmet: Športová príprava volejbal  

 

1.Záhlavie 

 

Názov predmetu Športová príprava volejbal 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne 

 
Ročník  deviaty 

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 : deviaty 

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. 

 

20 Mediálna výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dopravná výchova 

Ochrana života 

zdravia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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