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Evidencia platnosti a revidovania: 

 
Platnosť, 

revidovanie 

Dátum Zmeny, úpravy 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2009 Vypracovanie učebných osnov pre 5. ročník v súlade s ŠVP. 

1. revidovanie 30.6.2010 ŠkVP rozšírený o učebné osnovy 2. a 6. ročníka v súlade 

s ŠVP. 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2010  

2. revidovanie 30.6.2011 ŠkVP rozšírený o učebné osnovy 3. a 7. ročníka v súlade 

s ŠVP. 

Platnosť ŠkVP od  1.9.2011  

3. revidovanie 30.6.2012 ŠkVP rozšírený o učebné osnovy 4. a 8. ročníka v súlade 

s ŠVP. 

Platnosť ŠkVP od  1.9.2012  

4. revidovanie 30.6.2013 ŠkVP rozšírený o učebné osnovy  9. ročníka v súlade s ŠVP. 

 

Platnosť ŠkVP od  1.9.2013  

5. revidovanie 30.6.2014 Aktualizovaná týždenná dotácia v 9. ročníku v predmetoch 

Informatická výchova (1+1 hod) a Pracovné vyučovanie v 9. 

ročníku (3,5+0,5 hod). 

Platnosť ŠkVP od  1.9.2014  

Platnosť ŠkVP od 1. 9.2015  

 

6. revidovanie 30.6.2016 ŠkVP  vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre 2., 5. 

a 6. ročník. 

Platnosť ŠkVP 

od 

1. 9. 2016  

 

7. revidovanie 30.6.2017 ŠkVP  vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre 2., 3., 

5., 6. a 7.  ročník. Aktualizovaná týždenná dotácia 

v predmetoch SJL v 5. ročníku (6+2 hod) a v 7. ročníku 

(5+1 hod), TSV v 4., 5.,6.,7.,8. a 9. ročníku (2 hod), VYV 

v 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku (1+1 hod) , v 9. ročníku BIO  

(1+1 hod) a IFV(1hod).  

Platnosť ŠkVP od 1. 9. 2017  

  

8. revidovanie 30. 6. 

2018 

ŠkVP  vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre 2., 

3.,4., 5., 6., 7. a 8.  ročník. Aktualizovaná týždenná dotácia 

v predmete SJL v 8. ročníku (5+1hod). 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2018  

 

9. revidovanie 30.6.2019 ŠkVP  vypracovaný v súlade s inovovaným ŠVP pre 2., 

3.,4., 5., 6., 7., 8. a 9.  ročník. Aktualizovaná týždenná 

dotácia v predmete SJL v 9. ročníku (5+1hod). 

Platnosť ŠkVP od 1.9.2019  

Platnosť ŠkVP od 1.9.2020  

Platnosť ŠkVP od 1.9.2021 Bez presunu obsahu vzdelávania medzi ročníkmi. 

 

 



 

1. Ciele výchovy a vzdelávania 

Základná škola v Zemplínskej Teplici poskytuje primárne vzdelávanie žiakom s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia. Hlavným cieľom primárneho vzdelávania je rozvíjanie 

vedomostí, skúseností a postojov žiakov s mentálnym postihnutím na úrovni, ktorá je pre nich 

osobne dosiahnuteľná.  

Rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako predpokladu všeobecného vzdelania 

dosahujeme prostredníctvom dôsledne stanovených cieľov. 

V rámci primárneho vzdelávania poskytujeme žiakom primerané možnosti skúmania ich 

najbližšieho kultúrneho a prírodného prostredia tak, aby získali záujem o poznávanie nového. 

Rozvíjame cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť žiaka v poznávacej, 

sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti. Vedieme žiakov k poznávaniu svojich schopností, 

využívaniu svojich možností ku kompenzácii svojich obmedzení a tým k vytváraniu reálneho 

obrazu seba samého rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť.  

Naši žiaci si osvojujú základy spôsobilosti učiť sa a poznávať seba samého. Podporujeme 

kognitívne a psychomotorické procesy, všestrannú komunikáciu, kriticky a tvorivo myslieť 

prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov.  

Rozvíjame individuálne schopnosti a predpoklady mentálne postihnutých žiakov tak, aby si 

osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré dokážu využiť v osobnom živote. Podporujeme 

u žiakov iniciatívne konať, hodnotiť (vyberať a rozhodovať), dorozumieť sa a porozumieť si. 

Podnecujeme žiakov k mysleniu na základe názoru k riešeniu problémov. Učíme ich ako 

chrániť si svoje zdravie a zdravie iných. Vedieme žiakov, aby vedeli otvorene vstupovať do 

sociálnych vzťahov, naučili sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberali na seba primeranú 

zodpovednosť. Rozvíjame sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom a 

ďalším ľudom, k svojmu kultúrnemu a prírodnému okoliu. Vedieme žiakov k tolerancii, 

znášanlivosti, porozumeniu a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 

rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami, 

cirkvami a náboženskými skupinami. Pripravujeme žiakov do praktického života s 

možnosťou prirodzenej integrácie do spoločnosti a aby sa stali jej prirodzenou súčasťou bez 

ohľadu na postihnutie, sociálne prostredie a rasu. Chceme naučiť žiakov uplatňovať svoje 

práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje zdravie, aktívne ho 

upevňovať a chrániť životné prostredie. Naším hlavným cieľom je, aby každý žiak bol vo 

vzdelávaní úspešný a šťastný. 

 

 



 

2. Stupeň vzdelania 

Základná škola Zemplínska Teplica poskytuje žiakom s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia primárne vzdelanie, ktorého cieľom je kvalitné vzdelanie predpísané štátnym 

vzdelávacím programom. 

Primárne vzdelanie získa žiak absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z., dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. 

 

3. Profil absolventa 

Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia má rozvinuté čitateľské zručnosti ako aj zručnosti v práci s textami. Je schopný 

komunikovať v štátnom jazyku ústnou aj písomnou formou. Nadobudol vedomosti a zručnosti 

v oblasti matematiky a informačných technológií - ovláda základné postupy práce s IKT a je 

si vedomý rizík spojených s používaním internetu a IKT. Je schopný získané poznatky, 

zručnosti a návyky aplikovať v konkrétnych praktických a životných situáciách. Nevyhnutnou 

podmienkou ďalšieho vzdelávania a praktického uplatnenia je schopnosť absolventa učiť sa. 

Absolvent je pripravený pokračovať v ďalšom štúdiu na odborných školách.  

Absolvent má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej, 

kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Absolvent programu primárneho vzdelávania pre žiakov s 

ľahkým stupňom mentálneho postihnutia disponuje na primeranej úrovni s nasledujúcimi 

kľúčovými kompetenciami:  

– pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa,  

- je schopný pracovať samostatne aj v skupine,  

- dokáže pracovať pod vedením – je prístupný autoritám,  

- je schopný nadväzovať a udržiavať dobré medziľudské vzťahy,  

- má osvojené základné hygienické návyky a je zručný pri sebaobslužných činnostiach,  

- má osvojené základné zručnosti potrebné pri vedení domácnosti a remeselných činnostiach,  

- je schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie a je spôsobilý požiadať a privolať 

pomoc v náročných životných situáciách,  

- má osvojené zásady zdravého životnému štýlu a je si vedomý nebezpečenstva spojeného s 

užívaním zdraviu škodlivých látok,  

- je schopný zmysluplne využívať svoj voľný čas,  

- je schopný vnímať estetičnosť v bežnom živote a vie ho prakticky uplatniť,  

- má pozitívny vzťah k práci, uvedomuje si význam práce v živote človeka,  



 

- je si vedomý svojich práv i povinností a rešpektuje práva iných,  

- má osvojené elementárne pravidlá spoločenského styku, správa sa primerane okolnostiam a 

situáciám,  

- uvedomuje si nutnosť dodržiavať spoločenské pravidlá i normy a je si vedomý následkov pri 

ich nedodržiavaní,  

- je šetrný vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu, k výsledkom ľudskej práce,  

- absolvent by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole.  

 

4. Vzdelávacie oblasti 

Obsah primárneho vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

rozdelený do vzdelávacích oblastí, ktoré vychádzajú z obsahu vzdelávania a z kľúčových 

kompetencií. 

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie v súlade s inovovaným VP pre 2., 3., 

4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročník. 

Vzdelávacia oblasť Vyučovacie predmety 

Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra 

Matematika a práca s informáciami Matematika 

Informatika 

Človek a príroda Vecné učenie 

Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 

Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

Človek a hodnoty Etická výchova/Náboženská 

výchova/Náboženstvo 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 

Výtvarná výchova 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 



 

5. Charakteristika, špecifiká a dĺžka výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania 

Žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sú vzdelávaní v špeciálnych triedach pre 

žiakov s mentálnym postihnutím v základnej škole. 

V prípade ťažkosti pri osvojovaní si predpísaného učiva je žiakovi vypracovaný individuálny 

vzdelávací program z jedného alebo viacerých predmetov, podľa ktorého sa vzdeláva a 

postupuje do vyššieho ročníka. Dôležité postavenie vo výchovno-vzdelávacom procese má 

pracovné vyučovanie, čomu musí zodpovedá materiálno-technické a priestorové vybavenie 

školy.  

Základná škola má pre vzdelávanie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  štyri 

ročníky.  

V súlade s platnou vyhláškou je žiak prijatý do A variantu na základe diagnostického 

vyšetrenia, ktoré potvrdzuje ľahké mentálne postihnutie a s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu.  

 

6. Obsah vzdelávania 

6.1 Začlenenie prierezových tém do obsahu vzdelávania 

Prierezové témy tvoria integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a 

vhodných vyučovacích predmetov. Sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých 

predmetov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezových tém je použitie aktivizujúcich, 

interaktívnych učebných metód.  

Na úrovni primárneho vzdelávania sú súčasťou školského vzdelávacieho programu 

nasledujúce prierezové témy:  

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Environmentálna výchova  

Mediálna výchova  

Multikultúrna výchova  

Ochrana života a zdravia  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

 

 



 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet/Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 8 8+1 

Čítanie a literatúra  5+1 

Písanie  2 

Sloh  1 

Spolu 8 9 

Charakteristika predmetu 

Slovenský jazyk ako jazyk materinský má vo vyučovaní špecifické a prioritné postavenie. K 

hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z 

oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. Žiak si z predškolského 

obdobia prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z 

viacerých aspektov. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na 

čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – 

vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému 

jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry je rozdelený do troch oblastí: 

JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA  

KOMUNIKÁCIA A SLOH  

ČÍTANIE A LITERATÚRA    

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je pripraviť žiaka na proces 

postupného poznávania niektorých hlások, slabík, slov a jednoduchých viet. Primeraným 

spôsobom im priblížiť techniku čítania. Veku primerane priblížiť im obsah a krásu literatúry, 

ktorej obsah v tomto ročníku tvoria detské rozprávky a básničky. Vychovať so žiaka 

pozorného detského poslucháča.  

Súbežne s týmto procesom zamerať sa na rozvoj grafických schopností žiakov, rozvíjanie 

jemnej motoriky a grafomotoriky. Oboznámiť žiakov s písacími nástrojmi, ich správnym 

používaním, správnym sedením pri písaní.  Prejsť od jednoduchých prípravných cvikov až 

k zvládnutiu základných tvarov písmen, ich spájanie do slabík, slov a viet. Vypestovať u nich 

potrebné hygienické pracovné a estetické návyky. V tomto procese je potrebné klásť dôraz na 

motiváciu. 



 

Cieľom oblasti komunikácia s sloh je rozvíjať slovnú zásobu žiakov,  samostatný slovný 

prejav prostredníctvom  odpovedí na otázky a kreatívneho tvorenia viet. Realizáciou 

dramatických úloh pripraviť žiakov na rôzne komunikačné situácie spoločenské styku. Zvoliť 

vhodný pozdrav, zablahoželať blízkej osobe. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu v 2. ročníku: 

 opakovať známe písmená z 1. ročníka, 

 osvojovať si zručnosť čítať s porozumením jednoduché vety po slovách 

a jednoduchých hovorených taktoch, 

 naučiť žiakov písať písmená malej a veľkej abecedy, ktoré sa žiaci učia čítať, 

 vytvárať zručnosti písať a čítať s príslušnými pracovnými, hygienickými a estetickými 

návykmi, 

 s ťažšími tvarmi písmen sa žiaci oboznámia, nemusia ich dokonale zvládnuť, 

 písanie slabík a slov, 

 približovať deťom literatúru, vyvolávať pocit radosti pri počúvaní rozprávok, príbehov 

zo života detí a zvierat, 

 pri memorovaní detských rečňovaniek a vyčítaniek, pri sledovaní bábkových scénok, 

počúvaní vybraných zvukových nahrávok a sledovaní videoprogramov, 

 prostredníctvom zážitkov, ktoré poskytuje literatúra, upevňovať citový vzťah k rodine, 

k domovu, k rodnému mestu, 

 viesť žiakov k počúvaniu, prednese, rozprávaniu, a dramatizácii primeraných 

literárnych diel, 

 prebúdzať u žiakov záujem o poznávanie kníh, 

 všímať si osoby vystupujúce v rozprávkach, poviedkach, rozlišovať hlavnú postavu  

(hrdinu) vyvolávať v deťoch predstavu miesta a času deja, 

 navštíviť počas roka aspoň dve detské filmové alebo divadelné predstavenia. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra v druhom ročníku využívame 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 dorozumievať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 chápať obsah písaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, 



 

 dokázať počúvať, rešpektovať a vnímať názory iných ľudí, 

 pochopiť bežne používané prejavy neverbálnej komunikácie a dokázať na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich možností a schopností. 

 dokázať používať vyučovacie programy, nové možnosti IKT, 

 tešiť sa so samostatne získaných informácií, 

 porozumieť rozdielom medzi virtuálnym a reálnym svetom. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 rozvíjať správne formy spoločenského styku, zvládať hovorenú a písomnú formu 

materinského jazyka 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Písanie Odpis z tabule 

Metódy písomných prác 

Metóda diagnostická 

a klasifikačná 

Odpis podľa predlohy 

Odpis podľa predlohy v zošite 

Nácvik praktických činností 

Metóda motivačná a aktivizačná 

Frontálna  práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

Aktivizujúca forma 

Praktická činnosti 

Samostatná práca žiakov  

 

 

Sloh Metóda motivačná a aktivizačná 

Rozhovor 

Opis 

Metóda práce s textom 

Dialogické metódy 

Situačná metóda 

Didaktická hra 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

Aktivizujúca forma 

Samostatná práca žiakov 

Diferencovaná práca žiakov 

Partnerská spolupráca 

Čítanie a literatúra 

Prípravné cviky – napodobňovanie 

Reprodukcia 

Pozorovanie 

Práca s pracovným listom 

Demonštrácia statických obrazov 

Frontálna výučba – výklad 

Individuálna výučba so žiakom 

Práca v skupinách 

Diferencovaná práca žiakov 

Práca vo dvojiciach 



 

Motivačné rozprávanie 

Práca s učebnicou 

Didaktické hry 

Interaktívna tabuľa 

Detské hry 

Pamäťová reprodukcia 

Pojmové mapovanie 

Práca s detským časopisom 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie- slovenský jazyk a literatúra 2. ročník  

Názov tematického 

celku / Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

 PÍSANIE 66   

Opakovanie učiva   

z 1. ročníka 

  Dodržiavať zásady správneho sedenia  

 Ovládať správne držanie ceruzy 

 Zvládnuť písaný tvar písmen z 1. ročníka 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj: 

 -cvičenia zmyslového 

vnímania, 

- rozvoj slovnej zásoby 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj: 

- uplatňovanie svojich práv 

a práv ostatných 

Mediálna výchova: 

- práca s detskými časopismi 

Ochrana života a zdravia: 

- správne reagovanie v 

krízových 

situáciách 

Prvky písaných písmen   Zdokonaľovať jemnú motoriku 

 Vedieť prepísať tvary písmen 

 Napodobňovať tvary predvedené na tabuli 
 

Písané písmená   Osvojiť si správny tvar nových písmen 

 Dodržiavať veľkosť a tvar písmen  

Spájanie písmen do slabík   Osvojiť si analýzu a syntézu 

 Dodržiavať zásadu jednoťažnosti pri písaní 

 Rozlišovať veľké a malé tvary písmen 

 Dodržiavať správne spoje pri spájaní písmen do slabík 

a slov 

 Dbať na úhľadnosť zošita 

Odpisovanie písaného 

písma 

  Osvojiť si písanú podobu preberaných slabík, slov 

 Dodržiavať zásadu jednoťažnosti pri písaní 

 Opísať slabiku, slovo, vetu z tabule 

 Opísať predpísaný  text v zošite 

Prepisovanie slabík a slov   Prepísať písmeno, slabiku, slovo, vetu z tlačenej do 

písanej formy 

 Priradiť písaný text k tlačenému 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj: 

- uplatňovanie svojich práv 

a práv ostatných, 

- rozvoj sociálnych 

spôsobilostí 

Písanie krátkych  

Viet 

  Písať krátke vety 

 Tvoriť krátke vety 

Písanie slabík   Zvládnuť analýzu a syntézu slabík a slov 



 

a jednoduchých slov 

podľa diktátu 

 Písať slabiky a jednoduché slová podľa diktátu 

SLOH 33   

Komunikácia, ústny 

prejav 

Nácvik krátkych 

hovorených prejavov 

 

  Spresňovať správnu výslovnosť 

 Členiť krátke jazykové prejavy na vety. 

 Obmieňať oznamovaciu, rozkazovaciu a opytovaciu 

vetu. 

 Dopĺňať vhodné slovo do vety. 

Multikultúrna výchova -  

rozvíjať schopnosť riešiť 

konflikty pokojnou cestou 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– spolupráca v skupine 

Environmentálna výchova 

- ochrana životného 

prostredia. 

Dopravná výchova 

- cestovanie v dopravnom 

prostriedku, slušné správanie 

 

Vyjadrovanie osobných 

zážitkov a skúseností 

  Pomenovať pozorované predmety a javy 

 Vyjadriť svoj vlastný názor, svoje pocity a myšlienky 

Formulácia odpovedí na 

otázky 

  Odpovedať celou vetou na zadávané otázky 

 

Formulácia želania, 

prosby, poďakovania 
 

 Osvojiť si postup pri formulovaní želania, prosby, 

poďakovania, blahoželania 

Opísanie jednoduchej 

známej činnosti, osoby, 

zvieraťa, veci 

 

 Porozumieť čítanému textu 

 Opísať jednoduché známe činnosti, osoby, zvieratá, 

veci 

 Zvládnuť utvoriť a napísať jednoduchú vetu 

ČÍTANIE 

A LITERATÚRA 
198 

  

Technika čítania 
  Určiť prvú hlásku v slove 

 Rozdeliť slovo na slabiky vytlieskaním 

 Priradiť obrázok k ústne podanému výrazu 

 Spojiť k sebe dva rovnaké obrázky 

 Nájsť rozdiely na dvoch zobrazeniach 

 

Environmentálna výchova 

- dajme veciam druhú šancu, 

ochrana životného prostredia. 

 

 

Dopravná výchova 

- bezpečne do školy, dopravné 

prostriedky 

 

 

Dopravná výchova 

- cestovanie v dopravnom 

prostriedku, slušné správanie 

 

Poznávanie a čítanie 

spoluhlások 

  Poznať a čítať spoluhlásky s,S,n,N,d,D,z, Z, 

b,B,h,H,k,Kš,Š,c,C,r,Rč,Č,ž,Ž,ď,Ď,ť,Ť,ň,Ň,ľ,Ľ 

 Zvládnuť orientáciu v knihe 

Čítanie písanej abecedy   Čítať písanú a tlačenú podobu samohlásky na tabuli 

 Orientovať sa v knihe 

 Prečítať písanú a tlačenú podobu samohlásky v knihe 

 Zakrúžkovať preberanú samohlásku v slove a určiť jej 

postavenie 

 Priradiť  písanú podobu samohlásky k tlačenej 

Rozvíjanie fonetického 

sluchu 

  Rozlišovanie foném podľa zvuku 

 Rozlišovať rôzne zvuky 

 Rozlišovať intenzitu zvuku 

 Rozlišovať spoluhlásky podľa zvuku 



 

Čítanie dvojslabičných 

a viacslabičných slov, 

zložených z otvorených 

slabík 

  Prečítať dvojslabičné a viacslabičné slová, zložené 

z otvorených slabík 

 Spájať slabiky do slov 

 Vytlieskať slabiky 

 

Environmentálna výchova 

- ochrana životného 

prostredia. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- prevzatie zodpovednosti  za 

svoje konanie. 

Automatizácia čítania 

jednoslabičných slov typu 

les 

  Porozumieť čítanému textu 

 Rozvíjať plynulé čítanie 

 Reprodukovať čítaný text 

Čítanie zatvorených 

slabík a dvojslabičných 

slov, ktoré majú 

zatvorenú slabiku na 

začiatku alebo na konci 

  Osvojiť si čítanie zatvorených slabík  

 Osvojiť si čítanie dvojslabičných slov 

 Porozumieť významu slov 

 Spájať slabiky do slov 

Automatizácia čítania 

niektorých dvojslabičných 

slov ako celkov viazaných 

slabikovaním 

  Zautomatizovať čítanie niektorých dvojslabičných slov 

 Poznávať dvojslabičné slová 

 Tvoriť dvojslabičné slová 

Multikultúrna výchova -

vyberať si vhodné televízne 

programy pre deti. 

 

 

 

Čítanie vety 

s jednoduchou skladbou 

a slovníkom, ktoré sú 

obsahom primerané 

schopnostiam žiakov 

  Osvojiť si čítanie vety s jednoduchou skladbou 

 Porozumieť čítanému textu 

 Reagovať na kladené otázky 

 Reprodukovať daný text 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- vedieť rozoznať agresívne 

správanie u spolužiakov 

Slovné odpovede na 

otázky z obsahu čítaného 

textu, čítanie s 

porozumením 

  Porozumieť čítanému text 

 Reprodukovať čítaný text 

 Tvoriť odpovede na otázky z textu 

 

 

Proces 

Počas celého školského roka systematicky vedieme žiakov k vyjadrovaniu osobných a spoločenských 

zážitkov a skúseností v krátkych hovorených prejavoch. Učíme ich odpovedať na otázky, stručne 

oznamovať správy, formulovať želanie, prosbu, poďakovanie, blahoželanie, opísať jednoduché známe 

činnosti, osoby, zvieratá, veci z domáceho, školského i mimoškolského prostredia. Ďalej spresňujeme 

správnu výslovnosť žiakov. Učíme žiakov členiť krátke jazykové prejavy na vety, slová a slabiky. 

 

 

 



 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 8 8+2 

Čítanie a literatúra  5+1 

Písanie  2+1 

Sloh  1 

Spolu 8 10 

 

Ciele vyučovacieho predmetu v 3. ročníku: 

 vytvárať zručnosti členiť krátke jazykové prejavy na vety a vety rozkladať na slová, 

 osvojiť si ostatné písmena abecedy, 

 obohacovať slovnú zásobu žiakov a viesť ich k voľbe vhodného pomenovania, 

 dbať na kultúru rečového prejavu žiakov. 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra v treťom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 dorozumievať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 chápať obsah písaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 dokázať počúvať, rešpektovať a vnímať názory iných ľudí, 

 pochopiť bežne používané prejavy neverbálnej komunikácie a dokázať na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich možností a schopností. 

 dokázať používať vyučovacie programy, nové možnosti IKT, 

 tešiť sa zo samostatne získaných informácií, 

 porozumieť rozdielom medzi virtuálnym a reálnym svetom. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 rozvíjať správne formy spoločenského styku, 

 zvládať hovorenú a písomnú formu materinského jazyka. 

 



 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania. 

 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Písanie Odpis z tabule 

Metódy písomných prác 

Metóda diagnostická 

a klasifikačná 

Odpis podľa predlohy 

Odpis podľa predlohy v zošite 

Nácvik praktických činností 

Metóda motivačná a aktivizačná 

Frontálna  práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

Aktivizujúca forma 

Praktická činnosti 

Samostatná práca žiakov  

 

 

Sloh Metóda motivačná a aktivizačná 

Rozhovor 

Metóda práce s textom 

Dialogické metódy 

Situačná metóda 

Didaktická hra 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

Aktivizujúca forma 

Samostatná práca žiakov 

Diferencovaná práca žiakov 

 

Čítanie a literatúra 

Prípravné cviky – napodobňovanie 

Reprodukcia 

Pozorovanie 

Práca s pracovným listom 

Demonštrácia statických obrazov 

Motivačné rozprávanie 

Práca s učebnicou 

Didaktické hry 

Interaktívna tabuľa 

Detské hry 

Pamäťová reprodukcia 

Pojmové mapovanie 

Frontálna výučba – výklad 

Individuálna výučba so žiakom 

Práca v skupinách 

Diferencovaná práca žiakov 

Práca vo dvojiciach 

Práca s detským časopisom 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - slovenský jazyk a literatúra 3. ročník 



 

Názov tematického 

celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

PÍSANIE 
99 

 

 

 

Nacvičovanie písmen 

malej a veľkej abecedy 

  Dodržiavať zásady správneho sedenia  

 Ovládať správne držanie ceruzy 

 Zvládnuť písaný tvar písmen z 2. ročníka 

Dopravná výchova 

bezpečné 

prechádzanie cez 

križovatku 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

vzájomné spolužitie  

 

 

 

Multikultúrna 

výchova  

jedinečnosť každého 

človeka 

Písanie krátkych 

známych slov 

 

 

 Zdokonaľovať jemnú motoriku 

 Vedieť prepísať tvary písmen 

 Napodobňovať tvary predvedené na tabuli 

 Vedieť opísať krátke jednoduché slová 
 

Písmená malej a veľkej 

abecedy 

  Rozlišovať veľké a malé tvary abecedy 

 Dbať na úhľadnosť zošita 

Odpisovanie, 

prepisovanie a diktát 

krátkych slov 

  Osvojiť si písanú podobu preberaných slabík, 

slov 

 Dodržiavať zásadu jednoťažnosti pri písaní 

 Opísať slabiku, slovo, vetu z tabule 

 Opísať predpísaný  text v zošite 

 Vedieť písať diktovaný text 

Písanie prvého slova 

vo vete veľkým 

začiatočným 

písmenom 

  Osvojiť si písanie vety s veľkým začiatočným 

písmenom 

Písanie vlastného 

mena osôb 

  Osvojiť si písanie vlastného mena  

Odpisovanie písaného 

písma 

  Vedieť prepísať písaný text  

Environmentálna 

výchova  

ochrana prírody 

a zvierat 

Prepis tlačeného textu   Prepísať písmeno, slabiku, slovo, vetu 

z tlačenej do písanej formy 

 Priradiť písaný text k tlačenému 

Písanie slov a viet 

podľa diktátu 

  Zvládnuť analýzu a syntézu slabík a slov 

 Písať slová a vety podľa diktátu 

SLOH 33   

Ústny prejav 

Krátke hovorené 
 

 Vyjadriť osobné a spoločenské skúsenosti 

v krátkych hovorených prejavoch 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



 

prejavy – spolupráca v 

skupine 

Mediálna výchova 

– kritický prístup k 

reklame 

 

Členenie krátkych 

jazykových prejavov 

na vety.  

 

 Vytváranie zručnosti členiť krátke 

jazykové prejavy na vety  

Rozklad viet na slová   Vety rozkladať na slová 

Slovná zásoba   Obohatiť a spresňovať slovnú zásobu  

ČÍTANIE 

A LITERATÚRA 

 

198 

 

 

 

Technika čítania 
  Určiť prvú hlásku v slove 

 Rozdeliť slovo na slabiky vytlieskaním 

 Priradiť obrázok k ústne podanému výrazu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– cvičenie 

zmyslového vnímania, 

vzťahy v rodine 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

– spolupráca v 

skupine 

 

Environmentálna 

výchova– vzťah 

medzi človekom a 

životným prostredím 

Poznávanie a čítanie 

f,F, ä, ch, Ch, dz, 

Dz,Dž, dž, w, W, x, q, 

dvojhlások ia, ie, iu, ô 

a slabikotvorné r, l, ŕ, ĺ   

  Poznať a čítať hlásky f, F, g, G, ä, ch, Ch, dz, 

Dz, dž, Dž, w, W, x, q, dvojhlások ia, ie, iu, ô 

a slabikotvorného r, l, ŕ, ĺ. 

 Zvládnuť orientáciu v knihe 

Čítanie písanej 

abecedy 

  Čítať písanú podobu hlásky na tabuli 

 Orientovať sa v knihe 

 Prečítať písanú a tlačenú podobu samohlásky 

v knihe 

Poznávanie nových 

slabík 

  Poznať nové slabiky 

 Spájať slabiky do slov 

 

Čítanie s porozumením   Čítať s porozumením 

 Vedieť odpovedať na otázky z textuext 

 Vedieť reprodukovať  

Ochrana života a 

zdravia 

– pohyb a pobyt v 

prírode 

Plynulé čítanie celých 

slov a krátkych 

jednoduchých viet 

  Porozumieť čítanému textu 

 Rozvíjať plynulé čítanie 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- sebapoznanie 

 

Multikultúrna 

Slovné odpovede na 

otázky z obsahu 

čítaného 

  Vedieť slovne odpovedať na otázky  

 Vedieť stručne reprodukovať obsah 

Literárna výchova   

Čítanie z čítanky   Vedieť plynule čítať text z čítanky 



 

Detské knihy a 

časopisy 

  Oboznámiť sa s detskými časopismi 

 Poznať detské knihy 

 Oboznámiť sa s maľovaným čítaním 

v časopise 

výchova 

– zvláštnosti rôznych 

kultúr 

 

Mediálna výchova 

– kritický prístup k 

reklame 

Detský autori: M. 

Ďuríčková, K. 

Bendová, D. Hevier, Ľ. 

Podjavorinská, V. 

Reisel 

  Poznať niektorých detských autorov 

 Oboznámiť sa s knihami 

Rozprávky: M. 

Ďuríčková, J. Pavlovič, 

B. Němcová 

  Poznať niektoré rozprávky Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

dramatizácia 

rozprávky 

 

Proces 

Pokračujeme vo výcviku vyjadrovania osobných a spoločenských skúseností v krátkych 

hovorených prejavoch. Postupne nacvičujeme čítanie niektorých slov rôzneho slabikového 

zloženia ako celkov viazaným slabikovaním. Pri písaní v potrebnej miere spájame jazykovú a 

grafickú stránku písania. Nacvičujeme akustickú a optickú analýzu a syntézu slov a slabík. 

Vytvárame zručnosť a návyk prakticky a prehľadne si usporiadať pracovné miesto a potreby 

na lavici pri písaní, odpisovaní a prepisovaní z knihy. Vedieme žiakov k sebakontrole textu. 

Dbáme na úpravu písaného textu (umiestnenie nadpisu, tvorenie odsekov, okraje papiera). 

 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet/Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 7 7+2 

Gramatika  2 

Písanie  1+1 

Sloh  1 

Čítanie a literatúra  3+1 

Spolu 7 9 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Poznávať vetu, ako jazykový celok. 

- Rozoznávať druhy viet. 

- Poznávať slová rovnakého a opačného významu. 

- Rozoznávať spisovné a nespisovné slová. 



 

- Rozlišovať samohlásky a spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, mäkké a tvrdé 

spoluhlásky. 

- Cvičiť sa v členení jednoduchých jazykových prejavov vety,. 

- Cvičiť sa v tvorbe jednoduchých ústnych jazykových prejavov. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra vo štvrtom ročníku využívame 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií. 

 rozumieť obsahu písaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať,   

 riešiť konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

 rozumieť bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich možností,  

 využívať technické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

 chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, používať pritom konkrétne a abstraktné 

myslenie, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať 

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi,  

 mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z  časopisov, z médií a internetu, 

 rozpoznať riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami,  

 uplatniť  získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých.  

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti jeho riešenia,  

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 uvedomiť si svoje práva a zároveň rešpektovať práva druhých ľudí, 



 

 prijímať príkazy kompetentných osôb. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, rómsku kultúru. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Písanie 

 

Odpis z tabule 

Metódy písomných prác 

Metóda diagnostická a klasifikačná  

Odpis podľa predlohy v zošite 

Nácvik praktických činností 

Metóda samostatnej práce  

Metódy práce s textom 

Pojmové mapovanie  

Motivačné rozprávanie 

Monologické metódy, rozhovor 

Metóda motivačná a aktivizačná 

Práca s učebnicou 

Didaktická hra 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

Aktivizujúca forma 

Praktické činnosti 

Samostatná práca žiakov 

Diferencovaná práca žiakov 

Partnerská spolupráca 

Sloh Pojmové mapovanie  

Metóda motivačná a aktivizačná 

Monologické metódy, rozhovor 

Opis 

Metóda práce s textom 

Nácvik praktických zručností 

Dialogické metódy 

Diskusná metóda 

Situačná metóda 

Didaktická hra 

Frontálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Individuálna práca žiakov 

Aktivizujúca forma 

Praktické činnosti 

Samostatná práca žiakov 

Diferencovaná práca žiakov 

Partnerská spolupráca 

Čítanie a literatúra Prípravné cviky - napodobňovanie Frontálna výučba – výklad 



 

 Reprodukcia 

Práca s učebnicou 

Práca s detskou knihou  

Práca s detským časopisom 

Didaktická hra 

Analyticko-syntetická 

Práca s logoped. programom FONO 

Motivačné rozprávanie 

Metóda práce s textom 

Detské hry 

Metóda reproduktívna 

Diagnostické metódy 

Pozorovanie 

Pohybové mapovanie 

Metóda expozičná 

Metóda motivačná a aktivizačná 

Pamäťová reprodukcia 

Individuálna výučba žiakov 

Frontálna práca žiakov 

Práca v skupinách 

Práca vo dvojiciach 

Práca s detským časopisom 

Individuálna práca so žiakom 

Práca s detskou knihou 

Partnerská spolupráca 

Aktivizujúca forma 

Praktické činnosti 

Samostatná práca žiakov 

Diferencovaná práca žiakov 

 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - slovenský jazyk a literatúra 4. ročník 

Názov tematického celku / 

Témy 
H Očakávané  vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

PÍSANIE 66   

Opakovanie učiva 

z predchádzajúcich ročníkov 

  Ovládať správne držanie pera. 

 Dodržiavať zásady správneho sedenia. 

 Opakovať známe písmená. 

 Docvičovať a opakovať všetky malé a veľké 

písmená a číslice. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

Multikultúrna 

výchova – 

rešpektovať 

názory 

spolužiakov 

 

Písanie písmen   Precvičiť písmená strednej výšky s veľkosťou 

4 mm. 

 Precvičovať písmená s hornou a dolnou 

dĺžkou s veľkosťou 8 mm. 

 Precvičiť písanie písmen s dĺžňom 

a mäkčeňom. 

 Spresňovať štíhlosť oválnych písmen 

s oblúkom hornými a dolnými slučkami. 



 

 Spresňovať rovnomernú výšku písmen 

a písmená tvarovo podobné rozdielnej výšky 

(e-l, v-V, c-C, č-Č, ch-Ch, o-O, z-Z, ž-Ž). 

 Dokázať správne spájať písmená o, v, b 

s ostatnými písmenami. 

 Dokázať správne spájať písmená e, r, z 

s pretiahnutím háčikov. 

Prepis a odpis slabík, slov a  

viet 

  Prepísať slová, vety z tlačenej do písanej 

podoby. 

 Odpísať slová, vety z písanej podoby. 

 Priradiť písaný text k tlačenému a naopak. 

 Zdokonaliť sa v úhľadnosti písania slov a viet. 

Písanie slov, viet podľa 

diktátu 

  Zvládnuť analýzu a syntézu slov. 

 Prepísať slová a jednoduché vety podľa 

diktátu. 

GRAMATIKA 66   

Písmena a hlásky   Dokázať rozlíšiť veľké a malé písmená. 

 Rozlíšiť hlásky a písmená. 

 Dokázať rozlíšiť samohlásky, spoluhlásky, 

dvojhlásky. 

 Rozdeľovať krátke, dlhé samohlásky, 

dvojhlásky sluchom, správne vyslovovať 

a písať. 

 Vysvetliť rozdiel medzi tvrdými a mäkkými 

spoluhláskami. 

 Zdôvodniť písanie „i“ po mäkkých 

spoluhláskach a „y“ po tvrdých 

spoluhláskach. 

Environmentáln

a výchova – 

vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole 

 

 
Slabiky   Zdokonaľovať sa v analýze a syntéze slabík. 

 Rozdeľovať slová podľa slabík na konci 

riadku. 

Slová    Analyzovať slová rovnakého a opačného 

významu. 

 Zdôvodniť rozdiel medzi spisovnými 

a nespisovnými slovami. 

 Dokázať členiť slová na slabiky a hlásky. 

 Opakovať výslovnosť a písanie slov 

s mäkkými slabikami. 

Vety   Rozlíšiť vety na základe obsahovej a zvukovej 

stránky. 



 

 Rozlišovať oznamovaciu, opytovaciu, 

zvolaciu, rozkazovaciu vetu. 

 Dokázať rozlišovať slová vo vete. 

SLOH 33   

Reprodukcia krátkych, 

jednoduchých viet 

  Reprodukovať krátke jednoduché vety. 

 Formulovať správny slovosled. 

 Dodržiavať spisovnosť vo vyjadrovaní. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu – 

význam rodiny 

a jej členovia 

 

 

Multikultúrna 

výchova -  

rozvíjať 

schopnosť riešiť 

konflikty 

pokojnou cestou 

 

Rozprávanie podľa obrázkov   Priradiť správne slovo k obrázku. 

 Formulovať správne vetu k daným obrázkom. 

 Opísať daný obrázok. 

 Rozprávať podľa obrázku alebo série 

obrázkov. 

Veta ako jazykový 

prostriedok 

  Členiť krátke jazykové prejavy na vety. 

 Obmieňať oznamovaciu, rozkazovaciu 

a opytovaciu vetu. 

 Dopĺňať vhodné slovo do vety. 

 Pomenovať pozorované predmety a javy. 

Tvorba otázok a odpovedí   Trénovať výslovnosť jednotlivých slov. 

 Tvoriť jednoduché otázky. 

 Odpovedať na otázky. 

 Formulovať správne opytovaciu, 

oznamovaciu, rozkazovaciu vetu. 

Opis ústnou i písomnou 

formou 

  Opísať jednoduchý predmet napr. veci dennej 

potreby, veci osvojené z vlastivedy. 

 Zvládnuť jednoduchý opis ústnou i písomnou 

formou. 

 Dodržiavať správny slovosled. 

Formy spoločenského styku   Upevniť si postup pri formulovaní pozdravu, 

oslovení, požiadaní, poďakovaní, 

ospravedlnení. 

 

 Sformulovať krátky odkaz, blahoželanie. 

 Upevňovať správnu výslovnosť. 

 Vyjadriť súhlas a nesúhlas. 

ČÍTANIE A LITERATÚRA 132   

Technika čítania   Dokázať vnímať rytmus verša a rýmu. 

 Interpretovať správne opytovaciu, 

oznamovaciu, rozkazovaciu vetu. 

 Precvičovať správny slovný prízvuk 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

-  poznaj svoje 



 

a prirodzenú intonáciu. 

 Formulovať správne kultúru hovoreného 

slova. 

 Aplikovať v praxi správne dýchanie, znenie 

hlasu. 

 Interpretovať správnu artikuláciu, spisovnú 

výslovnosť v hovorovom prejave. 

 Rozvíjať kultúru hovoreného slova. 

 Vytvoriť návyky správneho dýchania, znenia 

hlasu, správnej artikulácie a spisovnej 

výslovnosti. 

práva a povinnosti 

 

Dopravná 

výchova – 

bezpečná cesta do 

školy 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- rozvíjať 

interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú 

komunikáciu 

a schopnosť 

argumentácie 

 

Práca s textom, čítanie s 

porozumením 

  Dokázať reprodukovať krátky text. 

 

 Reprodukovať text podľa otázok. 

 Čítať správne a snažiť sa porozumieť textu. 

 Dokázať sa orientovať v prečítanom texte. 

 Počúvať pozorne čítaný text. 

 Porozumieť čítanému textu. 

 Odpovedať celou vetou na zadané otázky. 

Literárna výchova - ilustrácia 

a text 

  Vnímať a chápať ilustrácie v čítanke, v knihe, 

v detskom časopise pri práci s textom. 

 Nacvičiť spájanie obsahu čítaného textu 

s ilustráciou. 

 Zreprodukovať jednoduchou formou obsah 

rozprávky podľa obrázku. 

Literárna výchova - 

počúvanie a reprodukcia 

  Pomenovať postavy vystupujúce v rozprávke, 

v príbehu o deťoch a zvieratách. 

 Počúvať a zreprodukovať jednoduchou 

formou obsah rozprávky, príbehu. 

 Dramatizovať krátky rozprávkový príbeh. 

Literárna výchova - verš, rým   Vnímať rým v básni. 

 Osvojiť si pomenovanie rým. 

 Osvojiť si pojem verš. 

 Nacvičiť vnímanie rytmu verša. 

 Rozlišovať verš od prózy. 

Literatúra pre deti a mládež   Čítať a počúvať ukážky z literatúry pre deti 

a mládež. 

 Oboznámiť sa  s poéziou detských autorov (Ľ. 

Podjavorinská, H. Zelinová, D. Hevier a i.). 

 Oboznámiť sa s rozprávkami a rozprávkovými 



 

dobrodružstvami (P. Dobšinský, E. 

Čepčeková, J. Pavlovič a i.). 

 Oboznámiť sa s poviedkami o prírode, 

zvieratách a deťoch (M.  Haštová, M. 

Haľamová, R. Móric a i.). 

 Oboznámiť sa s povesťami, literárno-

náučnými textami o prírode a technike. 

 Dramatizovať jednoduchý príbeh. 

 

Proces 

V písaní žiaci spresňujú tvary písmen a číslic, zachovávajú rovnakú veľkosť, odporúča sa 

jednotný sklon písma 75 stupňov. Učia sa správnemu spájaniu písmen. V čítaní venujeme 

zvýšenú pozornosť a individuálnu starostlivosť žiakom s chybami reči. Pri čítaní ukážok sa 

zameriavame na poéziu detských hier a zábav, prírodu a ľudí v premene ročných období, na 

krásu ľudských vzťahov a kladných ľudských vlastností. 

 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 5. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet/Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 6 6+2 

Čítanie a literatúra  2+1 

Písanie  1+1 

Gramatika  2 

Sloh  1 

Spolu 6 8 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 rozvíjať city detí a snažiť sa spájať hudobnú zložku so slovom, obrazom a pohybom, 

 pokračovať v rozvíjaní samostatnosti žiakov, 

 zdokonaľovať techniku písania, upevňovať získané zručnosti v písaní, 

 pomáhať vytvárať citový vzťah ku svojmu bydlisku, okoliu, 

 pomocou dramatizácie rozvíjať slovnú zásobu a upevňovať preberané učivo, 

 stále zdokonaľovať techniku písania, 

 vnímať rytmus a melódiu hovoreného slova, 

 rozvíjať slovnú zásobu, predstavy a fantáziu, 

 príťažlivou formou cvičiť postreh, udržiavať dôležité informácie v pamäti,  

 podporovať tvorivé myslenie, 

 zoznamovať deti s krátkymi literárnymi útvarmi a pokúsiť sa kladne ovplyvňovať ich  



 

emocionálny vývoj, 

 podporovať aktívny odpočinok, odstraňovať duševnú únavu, 

 rozvíjať kladný vzťah k prírode, pozorovať jej zmeny, chrániť ju, 

 rozvíjať estetické vnímanie a cítenie pri práci s knihou, 

 zoznamovať sa s ďalšími spoločenskými javmi a umožňovať získavanie nových 

skúseností, 

 precvičovať učivo, 

 získavať citové zážitky z prírody a detských hier,     

 upevňovať správne vzťahy k rodine, rodičom a starým rodičom, 

 zdokonaľovať techniku čítania, správnej výslovnosti, vnímať melódiu a rytmus, 

 rozvíjať používanie mimiky pri dramatizáciách. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra v piatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 porozumieť zadaniu úlohy alebo určiť jadro problému, získať informácie potrebné 

k riešeniu problému, navrhnúť spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 

správnosť zvoleného postupu a dosiahnuté výsledky, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach. 

 tvoriť slohové úlohy na základe vybraných ukážok z mimočítankovej literatúry 

formou pantomímy predviesť iným prečítanú literárnu ukážku, 

 opakovať prebraté učivo formou súťaživého kvízu. 

 využiť získané poznatky na správne vyplňovanie korešpondencie na základe prečítania 

textu dokázať vyhodnotiť kladné a záporne vlastnosti hlavných postáv, 

 osvojený pravopis použiť v písomnom prejave. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 



 

Vysvetľovanie 

Výklad 

Rozhovor  

Rozprávanie 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda postupných krokov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  slovenský jazyk a literatúra 5. ročník 

Gramatika - 66h 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

66 

Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Aktivácia poznatkov zo 

4.ročníka: 

Druhy viet 

Slovo slabika hláska 

Rovnoznačné slová 

Samohlásky  

Dvojhlásky 

Tvrdé spoluhlásky 

Mäkké spoluhlásky  

 

 
 Rozlíšiť vety podľa druhu 

 Doplniť interpunkčné znamienka na 

konci vety 

 Členiť vety na slová a slová na slabiky 

 Rozdeliť slová podľa slabík na konci 

riadka 

 Vymenovať krátke a dlhé samohlásky, 

dvojhlásky 

 Osvojiť si vyslovovanie a písanie 

dvojhlások v slovách 

 Písať „i-í“ po mäkkých spoluhláskach a 

„y-ý“ po tvrdých spoluhláskach 

 Použiť osvojené učivo v písomnom 

prejave 

 Uplatniť vedomosti v bežnej praxi 

 Pracovať samostatne 

Environmentálna 

výchova 

- dajme veciam druhú 

šancu, ochrana 

životného prostredia. 

Dopravná výchova 

- bezpečne do školy, 

dopravné prostriedky 

Dopravná výchova 

- cestovanie 

v dopravnom 

prostriedku, slušné 

správanie 

Spodobovanie spoluhlások: 

Spodobovanie na konci slova 

Spodobovanie vo vnútri slova 

Spodobovanie na začiatku slova 

 

 

 
 Ovládať znelé a neznelé spoluhlásky 

 Doplniť spoluhlásky v slovách 

 Vypísať slová, ktoré sa spodobujú 

 Vysloviť správne slová so 

spodobovaním 

 Uplatniť osvojené učivo v písomnom 

prejave 

 

Environmentálna 

výchova 

- ochrana životného 

prostredia. 

 



 

  Použiť slová so spodobovaním v bežnej 

komunikácii 

 Pracovať samostatne 

 

Vybrané slová: 

Obojakéspoluhlásky 

Vybrané slová po b 

Vybrané slová po m 

Vybrané slová po p 

 
 Vymenovať obojaké spoluhlásky 

 Ovládať vybrané slová 

 Vedieť odvodené slová 

 Uplatniť pravopis vo vybraných 

a odvodených slovách 

 Podčiarknuť vybrané a odvodené slová 

vo vetách 

 Vysvetliť pravopis v rovnako znejúcich 

slovách s iným významom 

 Tvoriť vety s vybranými a odvodenými 

slovami 

 Použiť pravopis vybraných slov 

v písomnom prejave 

 Využiť pravopis vybraných slov pri 

téme „Čím chcem byť“ 

 Pracovať samostatne 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- vedieť rozoznať 

agresívne správanie 

u spolužiakov 

Tvaroslovie: 

Podstatné mená 

Rody podstatných mien 

Číslo podstatných mien 

Vlastné podstatné mená 

Podstatné mená s   

predložkami 

 

 
 Rozdeliť podstatné mená na osoby, 

zvieratá a veci 

 Rozlíšiť mužský, ženský a stredný rod 

 Určiť jednotné a množné číslo 

podstatných mien 

 Osvojiť si pravopis vlastných 

podstatných mien 

 Vybrať vhodné predložky k podstatným 

menám 

 Využiť pravopis podstatných mien 

v písomnom prejave 

 Tvoriť gramaticky správne vety 

 Uplatniť získané vedomosti pri 

komunikácii 

 Pracovať samostatne 

Environmentálna 

výchova 

- kladný vzťah k 

prírode. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-sebapoznanie, 

kamarátstvo 

Sloh 33h. 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

33 

Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 



 

Rozprávky: 

O Červenej čiapočke 

Tri prasiatka 

Janko Hraško 

 
 Nájsť znaky rozprávky 

 Určiť hlavné postavy v rozprávke 

 Porozprávať dej podľa obrázkov 

 Vymyslieť dej rozprávky podľa 

zobrazených ilustrácií 

 Napísať krátky obsah rozprávky podľa 

osnovy 

 Previesť dramatizáciu textu 

 Pracovať efektívne ako člen skupiny 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- prevzatie 

zodpovednosti  za 

svoje konanie. 

Ročné obdobia: 

Rozlúčka s prázdninami 

Jeseň 

Vianoce 

Ako mráz maľoval okná 

Jar 

Jarné prázdniny 

Veľkonočné sviatky 

Žatva 

Prázdniny 

 
 Nahradiť vyznačené slová inými 

pomenovaniami 

 Dodržiavať správny slovosled vo vetách 

 Poznať tradície Vianoc a Veľkej noci 

 Odpovedať na otázky celou vetou 

 Zostaviť odpovede na otázky 

z prečítaného textu  

 Sformulovať krátke rozprávanie na danú 

tému 

 Prerozprávať najkrajšie zážitky 

vlastného života 

 Uplatniť získané vedomosti v bežnej 

komunikácii 

 Pracovať samostatne 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- vedieť rozoznať 

agresívne správanie 

u spolužiakov 

 

Environmentálna 

výchova 

- ochrana životného 

prostredia. 

 

Človek a príroda: 

Stromy a ich obyvatelia 

Štebotavé lastovičky 

 Na ceste 

Prvá jazda 

 
 Vyhľadať vo vetách obyvateľov lesa 

 Usporiadať rozhádzané slová vo vetách 

 Opísať podľa otázok zmeny prírody na 

jeseň 

 Zostaviť spoločnú osnovu príbehu 

 Usporiadať obrázky podľa deja a príbeh 

porozprávať 

 Ochraňovať prírodu 

 Poznať dopravné predpisy 

 Vedieť sa správať na ceste 

 Dbať na bezpečnosť pri hrách 

 Pracovať efektívne ako člen skupiny 

Environmentálna 

výchova 

- kladný vzťah 

k prírode 

 

Dopravná výchova 

- bezpečne do školy, 

dopravné prostriedky 

 

 

Rodina: 

Moja rodina 

Vierka a bábika 

Cudzí ľudia 

 
 Dodržiavať správny slovosled vo vetách 

 Viesť rozhovor, poznať jeho pravidlá 

 Porozumieť základným znakom opisu 

 Zostaviť osnovu 

 Charakterizovať človeka 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

-význam rodiny 



 

Pátranie 

Moje pracovisko 

V obchode 

Byt  

V školskej kuchyni 

Deň matiek 

Moje hračky 

Dôležité písmena 

Farebné ceruzky 

Zdravie 

 Popísať pracovný postup 

 Opísať život vo svojom okolí 

 Zreprodukovať obsah textu 

 Tvoriť vety 

 Dbať na hygienu v domácnosti 

 Ctiť si starších ľudí 

 Správať sa čestne 

 Pracovať samostatne 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

- rešpektovať práva 

a názory ostatných 

Formy spoločenského styku: 

Napísať adresu 

Napísanie pohľadnice 

Požiadanie a poďakovanie 

Návšteva 

 
 Vedieť napísať svoju adresu 

 Viesť rozhovor podľa pravidiel 

 Ovládať vypísanie pohľadnice 

 Vybrať vhodný druh pohľadnice 

 Oboznámiť sa s formami spoločenského 

styku 

 Uvádzať správne tvary oslovenia 

 Dbať na úhľadnosť písma 

 Dodržiaval estetický štýl písania 

 Uplatniť etiku slušného správania 

 Dodržiavať pravidlá medziľudských 

vzťahov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj: 

- uplatňovanie svojich 

práv a práv ostatných 

Písanie - 66h 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

66 

Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Jednoťažnosť písmen: 

Jednoťažné písmená (a, A, ä, e, E, 

i, y, Y, o, O, u, U, b, B, c, C, č, Č, 

d, D, ď, Ď, dz, dž, f, g, G, h, H, ch, 

Ch, j, J, k, l, ĺ, L, ľ, Ľ, m, M, n, N, 

ň, Ň, p, P, r, ŕ, R, s, S, š, Š, t, ť, v, 

V, z, Z, ž, Ž, q, Q, w, W)  

Dvojťažné písmená (Dz, Dž, K, T, 

Ť, x, X) 

Trojťažné písmená (F) 

 
 Dodržiavať tvar písmen 

 Písať písmená predpísanými ťahmi 

 Používať jednoťažnosť v slovách 

 Skontrolovať slová a dopísať 

interpunkčné znamienka 

 Nacvičiť úhľadné tvary veľkej a malej 

abecedy 

 Využiť nadobudnutú zručnosť 

v písomnom prejave spoločenského 

styku 

 

Environmentálna 

výchova - dôležitosť 

vzťahu človeka 

k životnému prostrediu 



 

Výška a pomernosť písma: 

Základná výška (a, ä, e, i, o, u, c, č, 

m, n, ň, r, ŕ, s, š, v, z, ž, w, x) 

Horná výška (A, E, I, O, U, Dz, 

Dž,, K, T, Ť, X, F, b, B, C, Č, d, D, 

ď, Ď, dz, dž, h, H, ch, Ch, k, l, ĺ, ľ, 

L, Ľ, M, N, Ň, P, R, S, Š, t, ť, V, Z, 

Ž, G, W) 

Dolná výška (y, g, j, p, q) 

Horná aj dolná výška (Y, f, G, J, Q 

 
 Dodržať predpísanú výšku písmen 

 Zachovať pomernosť medzi písmenami 

 Uvažovať nad správnym pomerom 

medzi písmenami v slove 

 Nacvičiť esteticky úhľadné tvary veľkej 

a malej abecedy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj - viesť 

k zodpovednosti za 

svoje konanie 

 

Spájanie písmen: 

Spájanie písmen spojovacou čiarou 

Spájanie písmen dotykom 

Spájanie písmen zvráteným ťahom 

Spájanie písmen slučkou 

 
 Zopakovať prípravné cvičenie na 

spájanie písmen do slabík 

 Precvičiť napájanie písmen do slabík 

a slabík do slov 

 Dodržať vzdialenosť medzi slovami 

 Skontrolovať napísaný text 

 Využiť nadobudnuté zručnosti 

v písomnom prejave 

 

Mediálna výchova - 

uvedomiť si negatívne 

vplyvy médií na 

osobnostný rozvoj 

Čítanie a literatúra- 99h 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

99 

Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Básne: 

Ročné obdobia 

Škola 

Príroda 

Rozdelený darček 

Rozprávkové básne 

Na Vígľašskom zámku 

Zázračná muzika 

Básne o mame 

Slovenčina 

Kozmonauti 

 
 Rozlíšiť poéziu a prózu 

 Ovládať základné znaky básne 

 Usporiadať slohy v básni podľa 

správnosti 

 Priradiť text k obrázkom 

 Vyhľadať rýmy v básni 

 Prepísať bezchybne text 

 Dodržať interpunkčné znamienka 

 Opraviť chyby v básni 

 Vytvoriť rýmy 

 Nacvičiť prednes básne 

 Naučiť sa báseň naspamäť 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj - viesť 

k zodpovednosti za 

svoje konanie 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj - pestovať 

kvalitné medziľudské 

vzťahy 



 

Človek a príroda: 

Rozprávky  o zvieratkách 

Čo sa deje v jeseni 

Čo sa deje v zime 

Stará mať rozpráva   o povodni 

Parašutisti 

Postrach hmyzu 

Výlet na ostrý vrch 

Pri štedrovečernom stole 

 
 Čítať plynulo tlačený a písaný text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo pri čítaní 

 Určiť poradie obrázkov podľa deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru a ľudovú 

slovesnosť 

 Ochrániť prírodu 

Environmentálna 

výchova - rozvíjať 

kladný vzťah k prírode 

a ochrane životného 

prostredia 

 

Environmentálna 

výchova - dôležitosť 

vzťahu človeka 

k životnému prostrediu 

Príbehy zo života: 

Napoleon 

Majka Tárajka 

Vikina 

Martin na bielom koni 

Starý Viktor a počítač 

Zberateľ 

Deduško 

Ako sme krásne trafili 

Ako sa Huk stratil 

Mamina dovolenka 

Michalkina sestrička 

Branko 

Lodný kapitán 

 
 Čítať plynulo tlačený a písaný text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo pri čítaní 

 Určiť poradie obrázkov podľa deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru a ľudovú 

slovesnosť 

 Ochrániť prírodu 

 

 

Dopravná výchova 

– bezpečnosť na ceste 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj– cvičenie 

zmyslového vnímania, 

Rozprávky, báje, povesti, bájky: 

Na hruškách 

O Kalebale 

Ako Nevedko bol muzikantom 

Ako objavili Štiavnické bane 

Rozprávka o troch prasiatkach 

Devulienka 

Ako psíček a mačička hrali divadlo 

Rozprávka o zbojníkoch 

Detvan a Jánošíkov poklad 

 
 Čítať plynulo tlačený a písaný text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo pri čítaní 

 Určiť poradie obrázkov podľa deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Vedieť znaky rozprávky, povesti, bájky 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru a ľudovú 

slovesnosť 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

spolupráca v dvojiciach 

 

Ochrana života a 

zdravia  

hygiena tela 

 

Environmentálna 

výchova - chápe 



 

Sedem salašov 

Rozprávka o Košiciach 

Carlo a Buratino 

Rozprávka o Kľúčikovom 

kráľovstve 

Princezná na hrášku 

Ropucha 

Vtáčia pomoc 

Ako zajko slúžil 

Dvaja priatelia 

Líška a jež 

O tom ako sa slimák hneval 

Ako Cipísek prekabátil líšku 

 Ochrániť prírodu potrebu ochrany 

životného prostredia 

 

Mediálna výchova - 

selektívne využívanie 

médií. 

Environme 

ntálna výchova - 

chápe potrebu ochrany 

životného prostredia 

 

 

Filmová tvorba pre deti: 

Rozprávky 

Animované filmy 

Dokumentárne filmy 

Detské filmy 

Bábkové divadlo 

Divadlo pantomímy 

Hrané divadlo 

 
 Rozoznať animovanú a hranú rozprávku 

 Spoznať hlavné postavy 

 Rozlíšiť kladné a záporné vlastnosti 

postáv 

 Zreprodukovať dej 

 Napísať obsah 

 Zdramatizovať rozprávku 

 

Mediálna výchova - 

formovať schopnosť, 

primerane veku, 

posudzovať informácie 

z médií 

Proces 

Počas celého roka venujeme starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov žiakov. Do 

učiva sa zaradili lexikálno-sémantické a štylistické cvičenia. Literatúra odporúčaná na čítanie 

v 5.ročníku ukazuje krásu sveta, prírody a ľudí. V slovenských rozprávkach sa žiaci 

oboznamujú s typom národného rozprávkového hrdinu, čítaním moderných rozprávok o 

zvieratkách si rozvíjajú vzťah k prírode, pri čítaní poviedok o deťoch získavajú poznatky o 

živote detí v minulosti a v súčasnosti. Pri čítaní poviedok zo súčasnosti poznávajú vzťahy k 

rodine, v detskom a školskom kolektíve a prebúdzajú sa ich city priateľstva k osobám vo 

svojom okolí, k deťom vo všetkých krajinách a k dospelým ľuďom na celom svete.  

 

 

 



 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 6. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet/Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 6 6+1 

Čítanie a literatúra  3+1 

Gramatika  2 

Sloh  1 

Spolu 6 7 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je naučiť žiakov jeho spisovnú 

podobu, osvojiť si správny pravopis a gramatiku, ale najmä rozvíjať komunikačné schopnosti, 

a to na úrovni ústnej a písomnej. 

Vzdelanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  

 osvojiť si vybrané slová a učiť sa správne písať vybrané a ich príbuzné slová, 

 naučiť sa slovenskú abecedu a získať zručnosť využívať ju v praxi, 

 dokončiť výcvik v poznávaní a určovaní podstatných mien, 

 v mužskom rode rozlišovať životnosť, 

 poznávať slovesá v prítomnom čase, 

 poznávať predložky a osobné zámená, 

 cvičiť sa v štylizácii (napr. dopĺňať vety, vyberať vhodné slová a podobne), 

 cvičiť sa v tvorení jednoduchých ústnych prejavov najmä formou reprodukcie 

krátkych textov,       

 rozprávaním a opisom, 

 cvičiť sa vo formách spoločenského styku. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra v šiestom ročníku využívame 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumieť obsahu písaného textu a dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 vedieť samostatne písomne komunikovať. 

 ovládať základy pravopisu a využívať ho k svojmu vzdelávaniu,  

 pracovať samostatne s učebnicou, pracovným zošitom a pomôckami, 



 

 ohodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných úspechov a vedieť uznať aj výkon 

druhých, 

 tvoriť slohové úlohy na vybrané témy a texty z mimočítankovej literatúry. 

 vedieť používať vyučovacie programy,  

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 chápať rozdiel medzi virtuálnym a reálnym svetom. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vysvetľovanie 

Výklad 

Rozhovor  

Písomné cvičenia 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda samostatnej práce žiakov 

Pojmové mapovanie 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Diferencovaná 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - slovenský jazyk a literatúra 6. ročník 

Gramatika - 66h 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

66 
Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Aktivácia poznatkov zo 4. a 5. 

ročníka 
   



 

Druhy viet, písanie a čítanie 

viet 

Slová vo vete 

Slovo a slabika 

Hláska a písmeno  

Delenie hlások 

Tvrdé spoluhlásky a mäkké 

spoluhlásky  

Obojaké spoluhlásky a vybrané 

slová 

Písanie i a y po obojakých 

spoluhláskach p, b 

Písanie i a y po obojakej 

spoluhláske m 

  Rozlíšiť vety podľa druhu 

 Doplniť interpunkčné znamienka na 

konci vety 

 Členiť vety na slová a slová na 

slabiky 

 Rozdeliť slová podľa slabík na 

konci riadka 

 Vymenovať delenie hlások 

 Rozlíšiť tvrdé a mäkké spoluhlásky 

 Osvojiť si vyslovovanie a písanie 

dvojhlások v slovách 

 Písať „i-í“ po mäkkých 

spoluhláskach a „y-ý“ po tvrdých 

spoluhláskach 

 Použiť osvojené učivo v písomnom 

prejave 

 Uplatniť vedomosti v bežnej praxi 

 Pracovať samostatne 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Poznaj sám seba! 

 

 

Environmentálna výchova 

Ochrana prírody 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

Deľba úloh v rodine 

 

Ochrana života a zdravia 

Ako sa chrániť pred úrazmi 

 

Slovenská abeceda    

Slovenská abeceda 

Zoraďovanie slov podľa 

abecedy 

Vyhľadávanie slov v slovníku 

Vyhľadávanie priezvisk a 

telefónnych čísel v telefónnom 

zozname 

  Osvojiť si slovenskú abecedu 

 Zoradiť slová podľa abecedy 

 Vyhľadať slová v abecedných 

zoznamoch 

 Pracovať samostatne 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-využitie voľného času, 

vzťahy medzi kamarátmi 

Environmentálna výchova 

-ochrana životného prostredia 

 

Vybrané slová    

Vybrané slová po b 

 

Vybrané slová po r 

 

Vybrané slová po p 

 

Vybrané slová po m 

 

Vybrané slová po s 

 

  Osvojiť si ustálené rady 

vybraných slov 

 Osvojiť si správne písanie y vo 

vybraných slovách a v ich 

najfrekventovanejších 

príbuzných slovách 

 Tvoriť vety s vybranými a 

príbuznými slovami 

 Uplatniť osvojené učivo 

v písomnom prejave 

 Pracovať samostatne 

Ochrana života a zdravia 

-pohyb a pobyt v prírode 

 

Environmentálna výchova 

-vzťah medzi človekom 

a životným prostredím 

 

 

Ochrana života a zdravia 

–dodržavanie správneho 



 

Vybrané slová po v a z režimu dňa, pohyb a pobyt v 

prírode 

Tvaroslovie  – podstatné 

mená 
   

Poznávanie podstatných mien 

 

Rod podstatných mien 

Podstatné mená mužského rodu 

 

Číslo podstatných mien 

 

Zmena tvaru podstatných mien 

 

Pádové otázky a skloňovanie 

podstatných mien 

 

Pády a predložky 

  Vyhľadať  v texte podstatné 

mená  

 Určiť rod podstatných mien 

 Rozlišovať životnosť pri 

podstatných menách mužského 

rodu 

 Určiť jednotné a množné číslo 

podstatných mien 

 Vymenovať pádové otázky v 

správnom poradí 

 Vyskloňovať podstatné mená  

 Vybrať vhodné predložky 

k podstatným menám 

 Pracovať samostatne 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-spolupráca a súťaživosť 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana voľne žijúcich 

zvierat 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-vzťahy v rodine, úcta k 

rodičom 

Tvaroslovie  – slovesá    

Poznávanie slovies 

 

Neurčitý tvar slovies 

 

Prítomný čas slovies 

 

Osoba a číslo slovies 

 

Časovanie slovies 

  Vyhľadať v texte slovesá 

 Vypísať neurčítý tvar slovies 

 Vymenovať slovesá v 

prítomnom čase 

 Určovať slovesnú osobu a číslo 

slovies 

 Vyčasovať slovesá v jednotnom 

a množnom čísle 

 Pracovať samostatne 

Multikultúrna výchova 

– poznávať históriu, zvyky a 

tradície 

 

Čítanie a literatúra - 132h 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

132 
Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 



 

Poézia    

Od leta do jesene 

Už je jeseň 

Šarkan 

Lastovičky 

Solúnski učitelia 

Ako volajú 

Jánošík, Jánošík 

Mikuláš 

Biela zima 

Zimné hádanky 

Koledy a koledníci 

Šťastie, zdravie, pokoj svätý  

Vlasť 

Slovensko 

Mesto na Dunaji 

Slovenčina 

Povedzže mi, dieťa 

Materinská reč 

Ako zimujú 

Vtáča v zime 

Snehová perina 

Roztopašné znamienka 

Jar 

Keď jar ide poza kríčky 

Pred kúpačkou 

O tetku 

Slimák 

Mamička moja 

Báseň, ktorá má v prostriedku 

koniec 

Považie 

Rapotanky 

Závistlivá  rieka 

  Rozlíšiť poéziu a prózu 

 Ovládať základné znaky básne 

 Usporiadať slohy v básni podľa 

správnosti 

 Priradiť text k obrázkom 

 Vyhľadať rýmy v básni 

 Prepísať bezchybne text 

 Dodržať interpunkčné 

znamienka 

 Opraviť chyby v básni 

 Vytvoriť rýmy 

 Nacvičiť prednes básne 

 Naučiť sa báseň naspamäť 

 Nakresliť ilustráciu k básni 

Environmentálna výchova 

-starostlivosť o zvieratá 

 

 

Ochrana života a zdravia 

–dodržavanie správneho 

režimu dňa, pohyb a pobyt v 

prírode 

 

 

 

Environmentálna výchova 

- dajme veciam druhú šancu, 

ochrana životného 

prostredia. 

 

 

Dopravná výchova 

- bezpečne do školy 



 

Rozprávky a dobrodružná 

literatúra 
   

O aktovke, ktorá mala uši 

Dážď a hrdina 

O troch grošoch 

Nová rozprávka o repe 

O kukurici 

Jabĺčko 

Dve tajomstvá 

O polnočnom nákladnom aute 

Rozprávky o 1. Januári 

Zákaz stavania snehuliakov 

O štvorci, kosodĺžniku … 

Vajce prekvapko 

O rybárovi a rybke 

Sekera so zlatým poriskom 

Cisárové nové šaty 

Nad zlato cennejší 

Prečo je voda v mori slaná? 

Večer nám je vždy dobre 

Pipi v cirkuse 

Hrdina 

Maxipes Fík 

  Vysvetliť rozdiel medzi 

rozprávkou a dobrodružnou 

literatúrou 

 Čítať plynule tlačený a písaný 

text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Určiť poradie obrázkov podľa 

deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať  a napísať obsah 

prečítaného textu 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru 

a ľudovú slovesnosť 

 Namaľovať ilustráciu k 

prečítanej ukážke 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú komunikáciu 

a schopnosť argumentácie 

 

Environmentálna výchova 

Ochrana zvierat, 

znečisťovanie podzemných 

vôd 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 rozvíjať intrapersonálne 

kompetencie  

- rozvoj sebadôvery 

Bájky a poviedky o prírode    

Krab a jeho mať 

Somár a jeho tieň 

Hostina 

Vernosť 

Zajac maškrtník 

Straka a Cigánove oči 

O prvom jarnom dni 

Odkedy nosí slimák dom so 

sebou 

Strážcovia pokladu 

  Vysvetliť podstatu bájky 

 Poznávať hlavnú myšlienku 

prečítaného textu 

 Čítať plynule tlačený a písaný 

text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Poznávať hlavnú myšlienku 

prečítaného textu 

 Určiť poradie obrázkov podľa 

deja 

 Vyhľadať priamu reč 

Multikultúrna výchova – 

medziľudské vzťahy v škole 

a rodine 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– dôležitosť vzdelávania  

 

 

Environmentálna výchova 

– kladný vzťah k prírode, 



 

 Čítať priamu reč 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru 

a ľudovú slovesnosť 

 Ochrániť prírodu 

 Nakresliť ilustráciu k prečítanej 

ukážke 

zvieratám a rastlinám 

 

Povesti, balady, báje a 

historické poviedky 
   

Turkovo bralo 

Povesť o svätom Cyrilovi a 

Metodovi 

Svätoplukove prúty 

Jánošíková výzbroj 

Tatári pod Trenčínom 

O človeku, čo nikdy nehrešil 

Fígeľ husitskej dievčiny 

Povesť o bratislavskej zlatej 

rybke 

 

  Vysvetliť rozdiel medzi 

povesťou, baladou, bájkou a 

historickou povesťou 

 Čítať plynule tlačený a písaný 

text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Členiť dej na časti 

 Určiť poradie obrázkov podľa 

deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Vedieť znaky balady, povesti, 

bájky, historickej poviedky 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať a napísať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Ochrániť prírodu 

 Nakresliť ilustráciu k 

prečítanému textu 

Multikultúrna výchova – 

medziľudské vzťahy v škole 

a rodine 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – rodinná výchova, 

ľudské práva  

 

Dopravná výchova – 

bezpečnosť na cestách – 

chodec 

 

Environmentálna výchova 

– kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a ra 

Náučná literatúra    

Dobré rady všetkým  žiakom 

Nad Tatrou sa blýska 

Mesiac 

Biele golieriky 

Pokazená slávnosť 

  Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Spájať jednotlivé časti do 

celkového deja 

 Spájať obsah prečítaného textu 

s ilustráciou 

Ochrana života a zdravia – 

chrániť svoje zdravie 

uvedomelým správaním 

 



 

Mikuláš  Rozširovať si poznatky o 

prírode, spoločnosti a človeku 

Filmová tvorba pre deti    

Rozprávky 

Animované filmy 

Dokumentárne filmy 

Detské filmy 

Bábkové divadlo 

Divadlo pantomímy 

Hrané divadlo 

  Rozoznať animovanú a hranú 

rozprávku 

 Spoznať hlavné postavy 

 Rozlíšiť kladné a záporné 

vlastnosti postáv 

 Zreprodukovať dej 

 Napísať obsah 

 Zdramatizovať rozprávku 

Mediálna výchova 

 – negatívne mediálne 

vplyvy  

– bezpečný internet 

 

Sloh - 33h 

 

Názov tematického celku 

Témy 

H 

33 
Očakávanévzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Odpovede na otázky    

Meranie a váženie 

Znaky jesene - Šarkan 

V našej dedinôčke 

Hľadanie chýb na obrázku 

  Odpovedať správne jednotky 

hmotnosti  

 Doplniť do viet správne slová 

 Charakterizovať znaky jesene 

 Opísať podľa otázok zmeny 

prírody v jeseni 

 Porovnať svoje rodisko a 

bydlisko 

 Dodržať slovosled vo vetách 

 Odpovedať na otázky celou 

vetou 

Ochrana života a zdravia 

poznávať zásady 

starostlivosti o zdravie 

Reprodukcia    

Predstavenie 

Popoluška 

Havran a líška 

Mačka a kocúr na sanici 

 

 

 

  Reprodukovať divadelné 

predstavenie 

 Reprodukovať rozprávku na 

základe osnovy 

 Reprodukovať rozprávku na 

základe obrázkov 

 Reprodukovať prečítanú báseň 

 Dodržiavať správny slovosled 

vo vetách 

 Porozprávať dej podľa obrázkov 

Multikultúrna výchova 

 rozvíjať schopnosť riešiť 

konflikty pokojnou cestou 



 

Rozprávanie    

Prázdniny 

U lekára 

Dobré a zlé zvyky 

Precestoval som celé Slovensko 

Čo robíme na ihrisku 

V knižnici 

  Sformulovať krátke rozprávanie 

na danú tému 

 Usporiadať rozhádzané slová vo 

vetách 

 Tvoriť vety 

 Rozlíšiť dobré od zlých zvykov 

 Popísať hlavné znaky 

rozprávania 

 Rozprávať na základe vlastných 

zážitkov 

 Diskutovať o detskej literatúre 

 Zostaviť spoločnú osnovu 

príbehu 

 Usporiadať obrázky podľa deja 

a príbeh porozprávať 

 Dodržiavať bezpečnosť pri 

hrách 

 Pracovať efektívne ako člen 

skupiny 

 Vyjadrovať sa bez opakovania 

rovnakých slov vo vete 

 Dodržiavať časovú postupnosť 

rozprávkových dejov  

 

Multikultúrna výchova – 

medziľudské vzťahy v škole 

a rodine 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

– rodinná výchova, ľudské 

práva  

 

Opis    

Dub 

Čistím si topánky  

Ranná hygiena 

Odkiaľ prišli moje šaty 

Rybári lovia ryby 

Opis osoby 

Naša škola 

 

  Dodržiavať správny slovosled 

vo vetách 

 Ochraňovať prírod 

 Porozumieť základným znakom 

opisu 

 Zostaviť osnovu 

 Charakterizovať človeka 

 Popísať pracovný postup 

 Opísať život vo svojom okolí 

 Dbať na osobnú hygienu  

 Opísať školu pomocou slovných 

spojení  

 

Environmentálna výchova  

– kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

Formy spoločenského styku    

Predstavovanie   Predstaviť sa Osobnostný a sociálny 



 

Pozdravy, pozdrav na 

pohľadnici 

 

Oslovenie známej a neznámej 

osoby 

Formulovanie prosby, 

poďakovania, ospravedlnenia 

a blahoželania na pohľadnici 

 Použiť vhodný pozdrav pri 

stretnutí s priateľom, staršou 

osobou, vstupe do školy, triedy 

 Vybrať vhodný druh pohľadnice 

 Oboznámiť sa s formami 

spoločenského styku 

 Uvádzať správne tvary 

oslovenia 

 Dodržiavať estetický štýl 

písania 

 Formulovať prosbu, 

poďakovanie, ospravedlnenie 

a blahoželanie na pohľadnici 

 Uplatniť etiku slušného 

správania 

 Dodržiavať pravidlá 

medziľudských vzťahov  

 Správať sa čestne 

 Pracovať samostatne 

 Ctiť si starších ľudí 

rozvoj 

 rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú komunikáciu 

a schopnosť argumentácie 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

rozvíjať intrapersonálne 

kompetencie  

- rozvoj sebadôvery 

Proces 

Počas celého roka venujeme starostlivosť zvukovej stránke hovorených prejavov. Do učiva sa 

zaradili lexikálno-sémantické a štylistické cvičenia. Gramatické učivo sme zamerali na 

pravopisný výcvik. Literatúra odporúčaná v 6. ročníku ukazuje krásu prírody a život detí 

v súčasnosti i v minulosti. Pri čítaní ľudových i autorských rozprávok si žiaci rozvíjajú 

fantáziu a formujú si vzťah k pravde a k dobru. Čítaním vybraných povestí poznávajú dejiny 

svojho národa a formuje sa ich národné povedomie. Čítaním náučnej literatúry si žiaci 

rozširujú poznatky o prírode, spoločnosti a človeku. 

 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 7. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet / Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5+1 

Čítanie a literatúra  2+1 

Gramatika  2 

Sloh  1 

Spolu 5 6 

 

 

 



 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je naučiť žiakov jeho spisovnú 

podobu, osvojiť si správny pravopis a gramatiku, ale najmä rozvíjať komunikačné schopnosti, 

a to na úrovni ústnej a písomnej. 

Vzdelanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  

 oboznámiť žiakov so stavbou slov,                                                                                                 

 správne písať a vyslovovať slová s niektorými predponami,                                                               

 utvrdzovať zručnosť správne písať „i“ a „y“ po obojakých spoluhláskach vo vnútri 

slova,                     

 pochopiť pojem vzoru pri podstatných menách a naučiť sa zaraďovať podstatné mená,            

 poznávať minulý a budúci čas slovies,                                                                                                

 poznávať prídavné mená,                                                                                                              

 cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra v siedmom ročníku využívame 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumieť obsahu písaného textu a dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 vedieť samostatne písomne komunikovať. 

 ovládať základy pravopisu a využívať ho k svojmu vzdelávaniu,  

 pracovať samostatne s učebnicou, pracovným zošitom a pomôckami, 

 ohodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných úspechov a vedieť uznať aj výkon 

druhých, 

 tvoriť slohové úlohy na vybrané témy a texty z mimočítankovej literatúry. 

 vedieť používať vyučovacie programy,  

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 chápať rozdiel medzi virtuálnym a reálnym svetom. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 



 

 uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Gramatika  Vysvetľovanie 

Výklad 

Rozhovor  

Písomné cvičenia 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda samostatnej práce žiakov 

Pojmové mapovanie 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Diferencovaná 

Čítanie a literatúra Diskusná metóda 

Vysvetľovanie 

Rozhovor  

Rozprávanie 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda postupných krokov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

Sloh Monologické 

Dialogické 

Didaktická hra 

Induktívna a deduktívna 

Fixačná 

Reproduktívna 

Frontálna 

Frontálna 

Individuálna 

Aktivizujúca 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  slovenský jazyk a literatúra 7. ročník 



 

Gramatika – 66h. 

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Zvuková, tvarová rovina jazyka a 

pravopis 
10   

Druhy viet, písanie a čítanie viet 

 

Slová vo vete 

 

Slovo a slabika 

 

Hláska a písmeno  

 

Delenie hlások 

 

Tvrdé spoluhlásky a mäkké spoluhlásky  

 

Obojaké spoluhlásky a vybrané slová 

 

Písanie i a y po obojakých 

spoluhláskach p, b 

 

Písanie i a y po obojakej spoluhláske m 

 

 

  Rozlíšiť vety podľa druhu 

 Doplniť interpunkčné znamienka na 

konci vety 

 Členiť vety na slová a slová na 

slabiky 

 Rozdeliť slová podľa slabík na 

konci riadka 

 Vymenovať delenie hlások 

 Rozlíšiť tvrdé a mäkké spoluhlásky 

 Osvojiť si vyslovovanie a písanie 

dvojhlások v slovách 

 Písať „i-í“ po mäkkých 

spoluhláskach a „y-ý“ po tvrdých 

spoluhláskach 

 Použiť osvojené učivo v písomnom 

prejave 

 Uplatniť vedomosti v bežnej praxi 

 Pracovať samostatne 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

 rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

používanie ochranných pomôcok 

 

Tvaroslovie –  Podstatné mená 34   

Podstatné mená                                                                                                                             

Tvorenie nových slov pomocou 

slovotvornej predpony a slovotvornej 

prípony, poznávanie  

slovotvorného základu.                                                                                                                     

Nácvik správneho písania a spisovného 

vyslovovania slov s predponami 

napríklad: na-, vy 

Precvičovanie poznávania podstatných 

mien, určovanie rodu a čísla.                                        

  Vyhľadať  v texte podstatné mená  

 Určiť rod podstatných mien 

 Rozlišovať životnosť pri 

podstatných menách mužského 

rodu 

 Určiť jednotné a množné číslo 

podstatných mien 

 Vymenovať pádové otázky v 

správnom poradí 

 Vyskloňovať podstatné mená 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

-niesť zodpovednosť 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 



 

Skloňovanie podstatných mien podľa 

pádových otázok, určovanie pádu 

podstatných mien.        

Oboznamovanie sa s pojmom vzoru, 

skloňovanie podstatných mien podľa 

jednotlivých  

vzorov: mesto, srdce, vysvedčenie, 

dievča, žena, ulica, dlaň, kosť.                                            

Pravopis podstatných mien. 

 

 Vybrať vhodné predložky  

 Pracovať samostatne 

 

 

 

 Oboznamiť sa s pojmom vzoru 

 Vedieť skloňovať 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

 - rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

 

Tvaroslovie – Prídavné mená 11   

Poznávanie akostných prídavných mien 

a ich význam v bežnom jazyku.                                            

Poznávanie a určovanie rodu a čísla 

prídavných mien. 

  Vedieť čo sú to prídavné mená 

 Poznať rozdiel medzi podstatným 

menom a prídavným menom 

 Poznať akostné prídavné mená 

 Určiť rod a číslo prídavných mien 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

-rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

Tvaroslovie  – slovesá 11   

Poznávanie slovies v oznamovacom 

spôsobe, v prítomnom, minulom a v 

budúcom čase.       

Časovanie slovies.                                                                                                             

Pomocné sloveso byť. 

  Vyhľadať v texte slovesá 

 Vypísať neurčítý tvar slovies 

 Vymenovať slovesá v prítomnom 

čase 

 Určovať slovesnú osobu a číslo 

slovies 

 Vyčasovať slovesá v jednotnom a 

množnom čísle 

 Pracovať samostatne 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

-rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

používanie ochranných pomôcok 

Čítanie a literatúra – 99h. 

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 



 

Poézia od detských autorov 34   

   Rozlíšiť poéziu a prózu 

 Ovládať základné znaky básne 

 Usporiadať slohy v básni podľa 

správnosti 

 Priradiť text k obrázkom 

 Vyhľadať rýmy v básni 

 Prepísať bezchybne text 

 Dodržať interpunkčné 

znamienka 

 Opraviť chyby v básni 

 Vytvoriť rýmy 

 Nacvičiť prednes básne 

 Naučiť sa báseň naspamäť 

 Nakresliť ilustráciu k básni 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Rozprávky a dobrodružná literatúra 30   

   Vysvetliť rozdiel medzi 

rozprávkou a dobrodružnou 

literatúrou 

 Čítať plynule tlačený a písaný 

text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Určiť poradie obrázkov podľa 

deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať  a napísať obsah 

prečítaného textu 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru 

a ľudovú slovesnosť 

 Namaľovať ilustráciu k 

prečítanej ukážke 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 



 

Bájky a poviedky o prírode 10   

   Vysvetliť podstatu bájky 

 Poznávať hlavnú myšlienku 

prečítaného textu 

 Čítať plynule tlačený a písaný 

text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Poznávať hlavnú myšlienku 

prečítaného textu 

 Určiť poradie obrázkov podľa 

deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Tvoriť vety 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Poznať detskú literatúru 

a ľudovú slovesnosť 

 Ochrániť prírodu 

 Nakresliť ilustráciu k prečítanej 

ukážke 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

- rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Povesti, balady, báje a historické 

poviedky 
10   

   Vysvetliť rozdiel medzi 

povesťou, baladou, bájkou a 

historickou povesťou 

 Čítať plynule tlačený a písaný 

text 

 Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Členiť dej na časti 

 Určiť poradie obrázkov podľa 

deja 

 Vyhľadať priamu reč 

 Čítať priamu reč 

 Vedieť znaky balady, povesti, 

bájky, historickej poviedky 

 Tvoriť vety 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 



 

 Opraviť chyby v texte 

 Reprodukovať a napísať obsah 

 Vedieť sa orientovať v texte 

 Ochrániť prírodu 

 Nakresliť ilustráciu k 

prečítanému textu 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Náučná literatúra 10   

   Dodržiavať intonáciu a tempo 

pri čítaní 

 Spájať jednotlivé časti do 

celkového deja 

 Spájať obsah prečítaného textu s 

ilustráciou 

 Rozširovať si poznatky o 

prírode, spoločnosti a človeku 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

Filmová tvorba pre deti 5   

   Rozoznať animovanú a hranú 

rozprávku 

 Spoznať hlavné postavy 

 Rozlíšiť kladné a záporné 

vlastnosti postáv 

 Zreprodukovať dej 

 Napísať obsah 

 Zdramatizovať rozprávku 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Sloh – 33h. 

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Odpovede na otázky 5   

   Odpovedať správne jednotky 

hmotnosti  

 Doplniť do viet správne slová 

 Charakterizovať znaky jesene 

 Opísať podľa otázok zmeny 

prírody v jeseni 

 Porovnať svoje rodisko a 

bydlisko 

 Dodržať slovosled vo vetách 

 Odpovedať na otázky celou 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 



 

vetou 

Reprodukcia 6   

 

 

 

 

 

  Reprodukovať divadelné 

predstavenie 

 Reprodukovať rozprávku na 

základe osnovy 

 Reprodukovať rozprávku na 

základe obrázkov 

 Reprodukovať prečítanú báseň 

 Dodržiavať správny slovosled 

vo vetách 

 Porozprávať dej podľa obrázkov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

Rozprávanie 8   

   Sformulovať krátke rozprávanie 

na danú tému 

 Usporiadať rozhádzané slová vo 

vetách 

 Tvoriť vety 

 Rozlíšiť dobré od zlých zvykov 

 Popísať hlavné znaky 

rozprávania 

 Rozprávať na základe vlastných 

zážitkov 

 Diskutovať o detskej literatúre 

 Zostaviť spoločnú osnovu 

príbehu 

 Usporiadať obrázky podľa deja 

a príbeh porozprávať 

 Dodržiavať bezpečnosť pri 

hrách 

 Pracovať efektívne ako člen 

skupiny 

 Vyjadrovať sa bez opakovania 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 



 

rovnakých slov vo vete 

 Dodržiavať časovú postupnosť 

rozprávkových dejov  

Opis 8   

 

 

  Dodržiavať správny slovosled 

vo vetách 

 Ochraňovať prírodu 

 Porozumieť základným znakom 

opisu 

 Zostaviť osnovu 

 Charakterizovať človeka 

 Popísať pracovný postup 

 Opísať život vo svojom okolí 

 Dbať na osobnú hygienu  

 Opísať školu pomocou slovných 

spojení  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Formy spoločenského styku 6   

   Predstaviť sa 

 Použiť vhodný pozdrav pri 

stretnutí s priateľom, staršou 

osobou, vstupe do školy, triedy 

 Vybrať vhodný druh pohľadnice 

 Oboznámiť sa s formami 

spoločenského styku 

 Uvádzať správne tvary 

oslovenia 

 Dodržiavať estetický štýl 

písania 

 Formulovať prosbu, 

poďakovanie, ospravedlnenie 

a blahoželanie na pohľadnici 

 Uplatniť etiku slušného 

správania 

 Dodržiavať pravidlá 

medziľudských vzťahov  

 Správať sa čestne 

 Pracovať samostatne 

 Ctiť si starších ľudí 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 



 

 

Proces 

Žiaci reprodukujú texty na čítanie a v dramatizácii krátkych textov vedia použiť aj priamu reč. 

Počas celého roka sa venuje zvýšená starostlivosť hovorenému prejavu žiakov. Do učiva sa 

zaraďujú lexikálno – sémantické a štylizačné cvičenia. Osvojované učivo sa zameriava na 

pravopisný výcvik, v jednoduchých prípadoch sa žiaci učia odôvodňovať i/y. Pri výbere 

ukážok z literárnych diel učiteľ oboznamuje žiakov aj s dielami súčasných mladých autorov. 

 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 8. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet / Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5+1 

Čítanie a literatúra  2+1 

Gramatika  2 

Sloh  1 

Spolu 5 6 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je naučiť žiakov jeho spisovnú 

podobu, osvojiť si správny pravopis a gramatiku, ale najmä rozvíjať komunikačné schopnosti, 

a to na úrovni ústnej a písomnej. 

Vzdelanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  

 docvičovať a utvrdzovať zručnosť správne písať „i” a „y” po mäkkých, tvrdých a 

obojakých spoluhláskach a vo vybraných slovách, 

 poznávať prídavné mená tvrdého a mäkkého zakončenia, osvojovať si ich 

pravopis, 

 poznávať číslovky, 

 oboznámiť sa s písaním základných, radových a zložených čísloviek, 

 cvičiť sa v tvorbe súvislých ústnych prejavov a vo formách spoločenského styku. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete biológia v siedmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 



 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania 

a jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumieť obsahu písaného textu a dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 dokázať samostatne písomne komunikovať. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh z praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné 

myslenie, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,  

 používať vyučovacie programy, chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym 

svetom, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií, z médií a internetu. 

 pracovať samostatne s učebnicou, pracovným zošitom a pomôckami, 

 ohodnotiť vlastný výkon aj výkon svojich spolužiakov, 

 tvoriť slohové úlohy na vybrané témy, 

 dokázať uplatniť vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 v odôvodnených prípadoch dokázať privolať potrebnú pomoc, 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhnúť riešenia na ich prekonanie. 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 byť tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb. 

 vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Čítanie a literatúra Diskusná metóda 

Vysvetľovanie 

Rozhovor  

Rozprávanie 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda postupných krokov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

Gramatika Vysvetľovanie 

Výklad 

Rozhovor  

Písomné cvičenia 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda samostatnej práce žiakov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

Sloh Monologické 

Dialogické 

Didaktická hra 

Induktívna a deduktívna 

Fixačná 

Reproduktívna 

Frontálna 

Diferencovaná 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - slovenský jazyk a literatúra 8. ročník 

 



 

Gramatika – 66h. 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Tvaroslovie - podstatné 

mená 

20   

Vzory chlap, hrdina, dub a 

stroj 

 

Vzory žena, ulica, dlaň a 

kosť 

 

Vzory mesto, srdce, 

vysvedčenie a dievča 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyskloňovať podstatné mená mužského rodu. 

 Vyskloňovať podstatné mená ženského rodu. 

 Určiť vzory podstatných mien stredného rodu. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie kladného 

vzťahu k prírode 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Tvaroslovie - prídavné 

mená 

15  

 

 

Vlastnostné prídavné mená 

 

Pravidelné stupňovanie 

prídavných mien 

 

Skloňovanie prídavných 

mien:  

tvrdého zakončenia 

 

Skloňovanie prídavných 

mien:  

mäkkého zakončenia 

  Napísať protiklady k akostným prídavným menám. 

 Doplniť prídavné meno k podstatným menám. 

 Vyskloňovať prídavné mená podľa vzoru pekný. 

 

 Vyznačiť prídavné mená v ktorých neplatí 

rytmický zákon. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Tvaroslovie - zámená 5   

Používanie osobných zámen 

 

  Vyhľadať v texte osobné zámená. 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

Tvaroslovie - slovesá 10   

Slovesá v minulom čase 

 

Oznamovací a rozkazovací 

spôsob slovies 

  Vyčasovať slovesá  

v minulom čase.  

 Rozlíšiť oznamovací a rozkazovací spôsob slovies. 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 



 

 

Tvaroslovie - číslovky 8   

Základné číslovky 

 

Zložené číslovky 

 

Radové číslovky 

 

  Prepísať čísla slovom. 

 Vyhľadať v texte zložené číslovky. 

 Prepísať radové číslovky 

číslom. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Skladba 8   

Jednoduchá veta 

 

Hlavné vetné členy 

 

Vedľajšie vetné členy 

 

Zložená veta - súvetie 

  Rozlíšiť holú a rozvitú vetu. 

 Pomenovať hlavné vetné členy. 

 Určiť vedľajšie vetné člen. 

 Tvoriť súvetia. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

Čítanie a literatúra – 99h. 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Poézia 18   

Čo je domov 

Túžba z prázdnin 

Nikdy nezober drogu 

Voda, čo ma drží nad vodou 

Jeden otec dobrý 

Pán Čihi a slečna Hota 

Možné nemožnosti 

Ľudová pieseň 

Koledy 

Pranostiky 

  Pomenovať základné znaky básne. 

 Vysvetliť pojem básnik. 

 Vysvetliť pojem: recitovať. 

 Recitovať báseň správne a výrazne. 

 Určiť a vyhľadať rým. 

 Vytvoriť rým samostatne. 

 Rozlíšiť v básni slohu a verš. 

 Orientovať sa v prečítanej básni. 

 Zreprodukovať obsah básne. 

 Formulovať hlavnú myšlienku básne. 

 Recitovať báseň naspamäť. 

 Poznať spisovateľa. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie kladného 

vzťahu k prírode 

 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 



 

Príslovia 

Hádanky 

Slovenčina 

Slovensko 

Veľká noc 

Bodliak 

Oči 

Devätoro remesiel 

 Nakresliť vlastnú ilustráciu k básni. 

 Konfrontovať literárnu ukážku s ilustráciou. 

 Priradiť text k obrázkom. 

 Opraviť chyby v básni. 

 Prepísať bezchybne text. 

 Poznať ľudové pranostiky. 

 Označiť príslovia. 

 Uhádnuť hádanky. 

 Vedieť vysvetliť ľudové múdrosti. 

 Porovnať súvislosti obsahu textu s realitou.  

 Vytvoriť vlastnú báseň. 

 Rozlíšiť koledy. 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Rozprávky a rozprávkové 

dobrodružstvá 

 

10 

 

 

 

Laktibrada 

Zemský poklad 

Kráľovský rozsudok 

O Jankovi a najväčšej lži 

Remeslo má zlaté dno 

Rómske rozprávky 

  Vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prózou. 

 Popísať základné znaky rozprávky. 

 Venovať pozornosť hlasnému čítaniu. 

 Čítať s porozumením. 

 Zreprodukovať a napísať obsah prečítaného textu. 

 Vysvetliť význam slova dej. 

 Zoradiť obrázky podľa deja. 

 Orientovať sa v prečítanej ukážke. 

 Vymenovať hlavné postavy. 

 Zhodnotiť charakterové vlastnosti hlavných 

postáv. 

 Zdramatizovať prečítanú rozprávku. 

 Dokázať dokončiť dej čítanej rozprávky. 

 Navrhnúť ilustráciu k prečítanému textu. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie kladného 

vzťahu k prírode 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Poviedky 13   

Niekoľko darov, ktoré 

môžeme rozdávať každý 

deň 

Indiáni nie sú Indiáni? 

Dotyk majstrovej ruky 

Moje najkrajšie Vianoce 

Ani jeden 

Moja budúcnosť 

  Opísať, čo je poviedka. 

 Vysvetliť pojem prozaik. 

 Vedieť vysvetliť hlavnú udalosť v texte. 

 Venovať pozornosť tvorivému čítaniu. 

 Vymenovať hlavné postavy. 

 Zreprodukovať dej. 

 Dramatizovať dej s použitím priamej reči. 

 Zhodnotiť vlastnosti postáv. 

 Ohodnotiť správanie hlavných postáv. 

Environmentálna 

výchova– vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 



 

Spať na slnku 

Zázrak života 

 Vybrať najzaujímavejšiu časť príbehu. 

 Doplniť obrázky k čítaným textom. 

Bájky, poviedky 

o zvieratkách 

7  

: 

 

Vtáky, zvieratá a netopier 

Človek a jeho synovia 

Koza rohatá a jež 

 

  Vymenovať hlavné znaky bájky. 

 Určiť ponaučenie z bájky. 

 Určiť hlavné postavy. 

 Vnímať text aktívnym počúvaním. 

 

 Čítať priamu reč intonačne správne. 

 Zreprodukovať obsah prečítaného textu. 

 Nakresliť ilustráciu k prečítanej ukážke. 

 Zdramatizovať prečítaný text. 

 Porovnať beletriu a školské učebnice. 

Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

 

 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

Báje, povesti, historická 

próza 

16  

 

 

O dievčatku v mušli 

Rybí kráľ 

Orol záchranca 

Žabia studňa 

Skalný hrad na kriváni 

Ako sa medveď stal kráľom 

tatranských zvierat 

Tatári na Lúkach 

Ako vznikli Tatry 

Cigán v pekle 

Skamenený chlieb 

 

 

  Pomenovať znaky povesti, balady, bájky 

a historickej prózy. 

 Vysvetliť rozdiel medzi ľudovými a autorskými 

povesťami. 

 Dodržať intonáciu a tempo pri čítaní. 

 Vyčleniť dej na časti. 

 Dokázať porozumieť textu tichým čítaním. 

 Tvoriť vety na základe prečítaného textu. 

 Sformulovať hlavnú myšlienku. 

 Rozprávať o pocitoch pri čítaní textu. 

 Ilustrovať text. 

 Odlíšiť skutočné od vymysleného. 

 Opísať prostredie, v ktorom sa odohráva príbeh. 

 Prezentovať vlastný postoj k hrdinom. 

Environmentálna 

výchova– vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Román 14   

 Jediná 

Pochvala 

Štvorlístok pre šťastie 

Maroško  

  Vysvetliť pojmy: román, próza, autor, prozaik. 

 Čítať plynule, s porozumením. 

 Prerozprávať správne a spisovne obsah 

prečítaného textu. 

 Vyhľadať hlavné postavy. 

Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 



 

Záhada vreštiacich hodín  Vysloviť svoj názor na hlavné postavy. 

 Opísať vlastný postoj k prečítanému textu. 

 Vybrať najzaujímavejšiu časť a prečítať ju. 

 Dokázať sa orientovať v texte. 

 Vyjadriť výtvarne vlastnú predstavu k prečítanému 

úryvku. 

 Posúdiť hodnotu relaxácie pri knihe. 

správaniu sa 

 

 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

 

Náučná literatúra 15   

Človek kráča všetkými 

smermi 

Znečisťovanie životného 

prostredia 

Už viem, prečo 

veľkopekáreň pečie 

rýchlejšie ako stará mama 

Slnko vyrába cukor 

Jaskyniarska veľmoc 

Energia 

O padacom moste 

O veľkých a malých 

kormoránoch 

Horí, horí - rýchlo vodu! 

O cyklónoch, strašných 

morských víchriciach 

oceány 

  Rozlišovať znaky náučnej literatúry od umeleckej. 

 Opísať základné znaky encyklopédie. 

 Vyhľadávať informácie v encyklopédiách. 

 Doplniť slovnú zásobu o neznáme slová. 

 Doplniť si informácie o človeku, spoločnosti 

a prírode. 

Environmentálna 

výchova– vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Divadelná tvorba pre deti 6  

 

 

Snehová kráľovná   Vedieť vysvetliť pojem divadelná hra, dramatik, 

dramatické dielo. 

 Sformulovať hlavnú myšlienku príbehu. 

 Opísať dej a prostredie, v ktorom sa príbeh 

odohráva. 

 Zahrať si jedno dejstvo. 

Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

Sloh – 33h. 

Názov tematického celku H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 



 

Témy 

Štylizácia a kompozícia 2   

Zostavenie jednoduchej 

osnovy jazykového prejavu 

Zostavenie jednoduchej 

osnovy čítankových textov 

  Vymedziť hlavné body osnovy. 

 

 Zostaviť jednoduchú osnovu podľa textu. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Rozprávanie 14   

Oberačka - rozprávanie 

podľa osnovy 

Boli sme v obchode 

s nábytkom 

Prišiel cirkus - rozprávanie 

podľa obrázkov 

Horolezec - hrdina 

Otec kúpil šteňa 

Očkovali nás proti žltačke 

Poranil sa 

Cestovanie autom 

Snehová kalamita 

Učím sa lyžovať 

Rozprávanie podľa 

obrázkov 

Moje plány cez prázdnin 

  Vymedziť hlavné znaky rozprávania. 

 Opísať časti nábytku. 

 Zreprodukovať text podľa obrázkov. 

 Rozprávať podľa osnovy. 

 Vysvetliť význam psa pri dome. 

 Zhodnotiť význam očkovania. 

 Dbať o svoje zdravie. 

 Roztriediť dopravné  prostriedky. 

 Rozprávať o prírodných javoch. 

 Diskutovať o zimných športoch. 

 Tvoriť vety podľa obrázkov. 

 Popísať priebeh prázdnin. 

Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

 

 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

 

Opis 7   

Bager - opis predmetu 

Kŕmenie sliepok - opis 

obrázka 

Moja mama (teta) - opis 

osoby 

Opis krajiny 

Ovocný šalát - opis 

pracovného postupu 

Pranie ponožiek - opis 

pracovného postupu 

Príprava praženice - opis 

  Porozumieť základným znakom opisu. 

 Charakterizovať užitočnosť zvierat. 

 Uviesť znaky opisu osoby. 

 Opísať okolie svojej dediny. 

 Zostaviť pracovný postup prípravy ovocného 

šalátu. 

 Popísať postup prania ponožiek. 

 Analyzovať postup prípravy praženice. 

Environmentálna 

výchova– vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 



 

pracovného postupu 

Formy spoločenského 

styku 

10  

 

 

Písanie listu rodičom 

 

Písanie listu s poďakovaním 

 

 

Písanie listu 

s blahoželaním 

 

Osvojenie si formy a úpravy 

listu, obálky 

 

Požiadanie - prosba, rozkaz, 

poďakovanie 

 

Ospravedlnenie 

 

Oslovenie a predstavenie sa 

 

Vypĺňanie jednoduchého 

dotazníka 

Životopis 

  Napísať list rodičom. 

 Zostaviť formu ďakovného listu. 

 

 

 Rozoznať osobné zámená v písomnom styku. 

 Osvojiť si formu a úpravu listu a obálky. 

 Dodržiavať pravidlá slušného správania. 

 Napísať jednoduché ospravedlnenie. 

 Vysvetliť význam oslovenia a predstavenia 

 Vyplniť jednoduchý dotazník. 

 Rozoznať základné znaky životopisu. 

Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

 

 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

 

Proces 

Žiaci si precvičujú oslovenie, predstavenie sa, požiadanie, poďakovanie, ospravedlnenie, 

privítanie návštevy a rozlúčenie sa. Učia sa vyplniť podľa predtlače dotazník. Pri čítaní a 

prednese literárnych ukážok pestujeme kultúru reči žiakov, obohacujeme ich slovnú zásobu a 



 

rozvíjame schopnosť súvisle sa vyjadrovať. Učíme ich porozprávať svoje zážitky 

zrozumiteľným spôsobom. Pri výbere ukážok z literárnych diel učiteľ oboznamuje žiakov aj s 

dielami súčasných mladých autorov. 

 

Učebné osnovy slovenský jazyk a literatúra 9. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet / Zložky  ŠVP ŠkVP 

Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 5+1 

Čítanie a literatúra  2+1 

Gramatika  2 

Sloh  1 

Spolu 5 6 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 9.ročníku je naučiť žiakov zrozumiteľne 

sa vyjadrovať ústnou a písomnou formou spisovného jazyka, upevniť u nich návyky hlasného 

čítania, vypestovať kladný vzťah k literatúre, záujem o divadlo, film, vysielanie rozhlasu a 

televízie.  

Vzdelanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:  

 v ústnych a písomných prejavoch využívať poznatky z jazyka,  

 utvrdiť si zručnosť správne písať i/y po mäkkých, tvrdých a obojakých spoluhláskach 

a vo vybraných slovách, 

 precvičiť si a odôvodniť pravopis podstatných a prídavných mien, 

 upevniť si pravopis slovies, najmä v minulom čase a v rozkazovacom spôsobe, 

 osvojiť si ústne a písomne vykanie.  

 samostatne tvoriť preberané typy ústnych a písomných jazykových prejavov, najmä 

formou rozhovoru, rozprávania a opisu, 

 osvojiť si formy spoločenského styku (ústne aj písomne), 

 vypĺňať úradné tlačivá (poštové tlačivá, žiadanku, jednoduchý dotazník). 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra v deviatom ročníku využívame 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie 

nasledujúcich kľúčových kompetencií: 



 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania 

a jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumieť obsahu písaného textu a dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 dokázať samostatne písomne komunikovať. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh z praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné 

myslenie, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa,  

 používať vyučovacie programy, chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym 

svetom, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií, z médií a internetu. 

 pracovať samostatne s učebnicou, pracovným zošitom a pomôckami, 

 ohodnotiť vlastný výkon aj výkon svojich spolužiakov, 

 tvoriť slohové úlohy na vybrané témy, 

 dokázať uplatniť vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 v odôvodnených prípadoch dokázať privolať potrebnú pomoc, 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhnúť riešenia na ich prekonanie. 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 byť tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

osôb. 

 vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Čítanie a literatúra Diskusná metóda 

Vysvetľovanie 

Rozhovor  

Rozprávanie 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda postupných krokov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

Gramatika Vysvetľovanie 

Výklad 

Rozhovor  

Písomné cvičenia 

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda samostatnej práce žiakov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

Sloh Monologické 

Dialogické 

Didaktická hra 

Induktívna a deduktívna 

Fixačná 

Reproduktívna 

Frontálna 

Diferencovaná 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Aktivizujúca 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - slovenský jazyk a literatúra 9. ročník  

Gramatika – 66h. 

Názov tematického celku H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 



 

Témy 

Zvuková, tvarová, 

významová rovina jazyka 

a pravopis 

66   

Podstatné mená -  

Určovanie podstatných 

mien.  

Pravopis životných 

podstatných mien mužského 

rodu.  

Pravopis neživotných 

podstatných mien mužského 

rodu.  

Pravopis podstatných mien 

ženského rodu.  

Pravopis podstatných mien 

stredného rodu. 

 

Prídavné mená - 

Stupňovanie prídavných 

mien.   

Pravopis vlastnostných 

prídavných mien. 

Privlastňovacie prídavné 

mená. 

 

Zámená  

Používanie osobných 

zámen. 

Zámená - Písanie osobných 

zámen, tykanie, vykanie. 

 

Slovesá 

Slovesá v prítomnom, 

minulom a budúcom čase. 

 

Číslovky  

Základné číslovky a radové 

číslovky. 

 

Skladba 

Jednoduchá veta a zložená 

veta 

 

 

 

 

 

 

 

 poznať podstatné mená, 

 poznať vzory podstatných mien, 

 skloňovať podstatné mená mužského rodu, 

ženského rodu, stredného rodu, 

 ovládať pravopis podstatných mien, 

 poznať prídavné mená, 

 určovať vlastnosti prídavných mien, 

 vedieť stupňovať prídavné mená, 

 osvojiť si pravopis vlastnostných 

a privlastňovacích prídavných mien, 

 vedieť používať osobné zámená, 

 osvojiť si písanie osobných zámen, 

 určiť prítomný, minulý a budúci čas slovies, 

 správne určiť a napísať základné číslovky, 

 poznať a napísať zložené číslovky, 

 poznať a napísať radové číslovky, 

 ovládať písanie predložiek a pádové otázky, 

 rozlíšiť jednoduchú a zloženú vetu. 

 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie kladného 

vzťahu k prírode 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Čítanie a literatúra – 99h. 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Poviedky a romány zo 

života detí 

30   



 

Carlucci 

Lujza a Lotka 

S dievčiskom sa nehráme 

Škola v dobe kamennej 

Malinový koláč 

Žaby 

Lásky pri coca - cole 

Krokodíli z predmestia 

Babička 

Jakubko 

Naozajstné Vianoce 

Hádali sa hádanky 

Vychádzka so psami 

La 100 vičky 

Straka nekradne 

Sebastián ide k otcovi 

  zhrnúť získané poznatky žiakov o literatúre 

 orientovať v prečítanom literárnom diele, v 

deji, v postavách a prostredí 

 dokázať reprodukovať obsah prečítaného 

textu 

 rozvíjať záujem žiakov o mimoškolské 

čítanie, knihy, časopisy, noviny 

 pestovať u žiakoch vzťah k čítaniu 

 viesť žiakov k samostatnému čítaniu 

literárnych diel 

 prostredníctvom čítania rozvíjať slovnú 

zásobu žiakov 

 poznať literárne texty 

 rozumieť vybraným pojmom: poviedka, 

román, divadelná hra, autor, básnik, prozaik, 

dramatik  

 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie kladného 

vzťahu k prírode 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Rozprávky 20   

Dievčatko so zápalkami 

Čert slúži 

Rozprávka o rybárovi 

a rybke 

Starý otec a vnuk 

Krokodíl a opica 

 

  zhrnúť získané poznatky žiakov o literatúre 

 orientovať v prečítanom literárnom diele, v 

deji, v postavách a prostredí 

 dokázať reprodukovať obsah prečítaného 

textu 

 rozvíjať záujem žiakov o mimoškolské 

čítanie, knihy, časopisy, noviny 

 pestovať u žiakoch vzťah k čítaniu 

 viesť žiakov k samostatnému čítaniu 

literárnych diel 

 prostredníctvom čítania rozvíjať slovnú 

zásobu žiakov 

 poznať literárne texty 

 rozumieť vybraným pojmom: poviedka, 

román, divadelná hra, autor, básnik, prozaik, 

dramatik  

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie kladného 

vzťahu k prírode 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Báje, balady, povesti 

a historická próza 

16   

Jupiter a opica, Krab a jeho 

mať 

Kvapka potu 

Važecká jaskyňa 

  zhrnúť získané poznatky žiakov o literatúre 

 orientovať v prečítanom literárnom diele, v 

deji, v postavách a prostredí 

 dokázať reprodukovať obsah prečítaného 

textu 

Environmentálna 

výchova– vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Ochrana života a 



 

Kamenné ruže 

Žltá ľalia 

Dúhové vajíčko 

Vtáčie hádanky 

Bebekova Krásna Hôrka 

Povesť o zakliatej krčme 

Išlo dievča po vodu 

Tri prúty kráľa Svätopluka 

O železnej studničke 

Ako Michal pooral Spišský 

hrad 

Rolandova studňa 

Kráľoholská 

Beckov hrad 

Malý drotár 

 rozvíjať záujem žiakov o mimoškolské 

čítanie, knihy, časopisy, noviny 

 pestovať u žiakoch vzťah k čítaniu 

 viesť žiakov k samostatnému čítaniu 

literárnych diel 

 prostredníctvom čítania rozvíjať slovnú 

zásobu žiakov 

 poznať literárne texty 

 rozumieť vybraným pojmom: poviedka, 

román, divadelná hra, autor, básnik, prozaik, 

dramatik  

 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

 

Dobrodružné romány a 

poviedky 

18  

: 

 

Jedináčik s čudným hlasom 

Volanie divočiny 

Nepríjemný sused 

Opýtala som sa 

Kliatba rubínového kríža 

Starec a more 

Sám na pustom ostrove 

Ilúzia 

Kamaráti 

Mať takého brata 

Čestná stráž pána Grundeisa 

Prosbička o pokoj medzi 

vami 

  zhrnúť získané poznatky žiakov o literatúre 

 orientovať v prečítanom literárnom diele, v 

deji, v postavách a prostredí 

 dokázať reprodukovať obsah prečítaného 

textu 

 rozvíjať záujem žiakov o mimoškolské 

čítanie, knihy, časopisy, noviny 

 pestovať u žiakoch vzťah k čítaniu 

 viesť žiakov k samostatnému čítaniu 

literárnych diel 

 prostredníctvom čítania rozvíjať slovnú 

zásobu žiakov 

 poznať literárne texty 

 rozumieť vybraným pojmom: poviedka, 

román, divadelná hra, autor, básnik, prozaik, 

dramatik  

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

Náučná literatúra 15  

 

 

Medvieďatá   Rozlišovať znaky náučnej literatúry od Environmentálna 



 

Prorok počasia 

Kožušnícke perly 

Ako námorník vynašiel 

práčku 

Choroba modernej doby 

Písať, ale na čo? 

Zakliaty v drievku 

Hviezdna obloha 

Nástrahy ulice 

Stokilové bábätko 

Kto býva v kope raždia? 

Šťavy zo stromov 

Vo vodičke studenej 

Telo ako zložitý 

mechanizmus 

Ako si zachovať zdravie 

List matke 

O svete 

Domovina moja 

Ohrozená planéta 

Ó, mládež naša  

umeleckej. 

 Opísať základné znaky encyklopédie. 

 Vyhľadávať informácie v encyklopédiách. 

 Doplniť slovnú zásobu o neznáme slová. 

 Doplniť si informácie o človeku, spoločnosti 

a prírode. 

výchova– vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Sloh – 33h. 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Štylizácia a kompozícia 10   

Zostavenie jednoduchej 

osnovy jazykového prejavu 

 

  Vymedziť hlavné body osnovy. 

 Zostaviť jednoduchú osnovu podľa textu. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Výcvik v súvislých 

jazykových prejavoch 

23   

Rozprávanie  

Opis  

Formy spoločenského styku 

  rozprávať podľa vopred pripravenej osnovy, 

podľa prečítaného textu, podľa série 

obrázkov, 

 precvičovať si opis (ústne i písomne) 

jednoduchého predmetu a pracovného 

postupu, 

Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 



 

Praktické písomnosti  upevňovať formy spoločenského styku: 

oslovenie, pozdrav, požiadanie, poďakovanie, 

ospravedlnenie sa, predstavovanie, privítanie 

návštevy, rozlúčenie sa s návštevou, odkaz, 

požiadanie o informáciu, podanie informácie, 

telefonický rozhovor.  

 napísať pozdrav, oznámenie, alebo 

objednávku na korešpondenčnom lístku, 

 sformulovať blahoželanie, vysloviť sústrasť, 

zostaviť telegram, napísať list. 

 vyplniť podací lístok, poštovú poukážku 

a sprievodku na balík 

 vyplniť dotazník, prihlášku na pobyt, 

životopis, oznámenie, pozvánku, objednávku 

a iné, 

správaniu sa 

 

 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

 

Proces 

Z hľadiska jazykového prejavu si žiaci precvičujú správanie sa v praktických životných 

situáciách, napríklad na pošte, v reštaurácii, v obchode, na návšteve, u lekára, v cudzom 

meste, v holičstve a kaderníctve. Učia sa napísať oznam, jednoduchú správu, SMS správu. 

Ústne i písomne si precvičujú opis predmetu a pracovného postupu, upevňujú formy 

spoločenského styku. Prečítaný text reprodukujú podľa otázok učiteľa a podľa osnovy. 

 

Učebné osnovy vecné učenie 2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet VP ŠkVP 

Človek a príroda Vecné učenie 1 1+1 

Spolu 1 2 

 

Charakteristika predmetu 

Vecné učenie v prípravnom až 3. ročníku pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia je syntézou najjednoduchších prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov, 

ktoré žiaci získavajú na základe pozorovania prírodných zmien počas roka a vzťahov medzi 

človekom a prírodou. Vo vyučovaní vecného učiva sa vytvárajú a upevňujú zdravotné a 

hygienické návyky žiakov. Žiaci si osvojujú základné pravidlá kultúrneho správania, utvára sa 

ich vzťah k spoločenskému a súkromnému vlastníctvu, uvedomujú si význam spolupráce a 

vedú sa k nej. Vytváraním citových väzieb k spolužiakom, ku škole, k domovu, k obci a k 

vlasti sa vecné učenie podieľa na mravnej výchove žiakov. Prostredníctvom realizácie 

dopravnej výchovy sa utvárajú a prehlbujú základné poznatky žiakov o dopravných 

prostriedkoch a návyky dodržiavať ich v praktickom živote. Žiaci sa systematicky pripravujú 

na aktívnu účasť v cestnej premávke. Témy obsahu vecného učiva sú prostriedkom hlbšieho 



 

poznávania slovenského jazyka, rozvíjania slovnej zásoby a výcviku vyjadrovania. Vecné 

učenie poskytuje aj námety na pracovné vyučovanie, na praktické činnosti žiakov 

(modelovanie, kútik živej prírody a pod.). Hlavným zdrojom poznania sú jednoduché 

pozorovania prírody a spoločenského diania na vychádzkach, v kútiku živej prírody, pri 

sledovaní a vedení kalendára prírody; jednoduché pokusy a praktické činnosti, premietanie 

diapozitívov . Učiteľ volí primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o 

zmyslové poznávanie žiakov. Uplatňuje sa výchova žiakov k spolupráci, ktorá sa chápe ako 

príprava postihnutého žiaka na život v spoločnosti a ako prostriedok socializácie žiakovej 

osobnosti  

Ciele vyučovacieho predmetu  

Cieľom vecného učenia je dať žiakom najzákladnejšie vedomosti o prírode, spoločnosti a 

našej vlasti, rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov 

s ním súvisiacich, viesť žiakov k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho 

prostredia a k jeho aktívnej ochrany, viesť žiakov  k efektívnejšiemu využívaniu látok, ktoré 

príroda ľuďom poskytuje, umožniť poznanie fungovania ľudského tela a zdravý životný štýl 

a viesť k aktívnej ochrane vlastného zdravia. Na základe zmyslového vnímania a činností s 

jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa žiaci učia 

chápať význam vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. V učive 

usporiadanom podľa ročných období žiaci poznávajú prírodné javy primerané ich chápaniu a 

pozorujú, ako sú zmeny v prírode počas roka spojené s činnosťou ľudí a s ich životom.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete vecné učenie v druhom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumieť obrázkom, maketám  a ústne zreprodukovať jednotlivé javy,  

 dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí.             

 využívať vyučovacie programy na PC (Alenka a svet okolo nás...), 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých,, 



 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov. 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 pozdraviť pri vstupe do triedy alebo miestnosti, predstaviť sa, 

 osvojiť si základné spoločenské, pracovné a hygienické návyky, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a cestnej premávky pri ceste do školy, 

 uvedomovať si základné vzťahy v rodine. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti, 

 oboznámiť sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo, 

 poznávať a mať v úcte národné dedičstvo a ľudové tradície, 

 aktívne sa zúčastňovať pamätných dní, na oslavách a sviatkoch. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Práca s pracovným listom 

Pozorovanie okolitej prírody 

Práca s obrázkovým materiálom  

Rozhovor 

Hromadná 

Individuálna 

Skupinová 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - vecné učenie 2. ročník  

Názov tematického 

celku /Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Škola a jej širšie okolie 6 :  

Trieda 

Pomenovanie zariadenia 

triedy 

  Pomenovať zariadenia triedy 

 Spoznať účel triedy 

 Pomenovať školské potreby 

 Udržiavať poriadok na lavici 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – uplatňovať svoje práva, 

rešpektovať práva a názory 



 

 

Pomenovanie školských 

potrieb a pomôcok 

 

Rozoznávanie 

spoločných a osobných 

vecí 

 

Dodržiavanie poriadku 

Pozdravy pri vstupe a 

odchode z triedy 

 Rozoznávať spoločné veci 

 Rozoznávať osobné veci 

 Poznávať postavenie, posadenie 

 Vedieť sa prihlásiť o slovo 

 Vedieť sa pozdraviť v triede 

 Privítať prichádzajúceho učiteľa  

ostatných 

 

Multikultúrna výchova 

– poznávať a rešpektovať iné 

kultúry 

V škole 

Poznávanie vedenia 

školy 

Nácvik zdvorilého 

pozdravenia 

Orientácia v školskej 

budove 

  

 Spoznať vedenie školy 

 Vedieť slušne poprosiť 

 Naučiť sa poďakovať 

 Naučiť sa orientovať v budove 

 Pomenovať časti budov 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-potreba vzdelávania 

Okolie školy 

Poznávanie objektov v 

okolí školy 

 

Poznávanie cesty z 

domu do školy 

 

Nácvik správneho 

prechádzania cez 

križovatku  

  

 Poznávať objekty v okolí školy 

 Určovať polohu objektov od školy  

 Poznávať cestu z domu do školy 

 Rozprávať  o  tom, čo cestou vidia 

 Poznať význam svetelnej signalizácie 

Dopravná výchova 

-bezpečná cesta do školy 

-pravidlá prechádzania cez cestu 

-dopravné značky 

Jeseň 8   

Jesenné dni 

Pozorovanie počasia v 

jeseni  

 

Pomenovanie jesenných 

mesiacov 

 

  

 Vymenovať jesenné mesiace  

 Pozorovať prírodu v jeseni 

 Poznávať pojmy- slnečný, daždivý 

 Vymenovať jesenné mesiace 

 Pozorovať prírodu v jeseni 

 Oboznámiť sa s pojmami – deň, noc 

 Poznať význam dňa a noci 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – zmyslové vnímanie 

 

Environmentálna výchova 

– vzťah medzi človekom a 

životným prostredím 

 



 

Oboznámenie sa s 

údajmi – hodina, deň, 

noc, dnes, včera 

Mediálna výchova 

 – využitie informácií z novín a 

časopisov 

V sade, v záhrade a v 

parku 

Rozoznávanie sadu, 

záhrady a parku 

 

Rozoznávanie a 

triedenie ovocia a 

zeleniny 

 

Pozorovanie stromov, 

ich zmeny 

 

Význam ovocia a 

zeleniny pre zdravie 

 Poznať rozdiel medzi záhradou, sadom a 

parkom 

 Pomenovať a rozlišovať ovocie 

a zeleninu 

 Rozoznávať ovocie a zeleninu 

 Poznávať ovocie podľa tvaru, chuti a 

vône 

 Pozorovať zmeny stromov 

 Poznávať ovocné stromy 

 Poznať význam ovocia a zeleniny pre 

zdravie 

 Pripraviť výstavku ovocia v kútiku živej 

prírody 

 

Environmentálna výchova 

-význam vitamínov 

-zdravý životný štýl 

Na poli 

Rozlišovanie poľa s 

obilím, repou, zemiakmi 

  

 Rozlišovať pole s obilím, repou a 

zemiakmi 

 Poznať význam pestovania obilia a 

zemiakov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

-otvorenú komunikáciu 

a schopnosť argumentácie 

Zvieratá na jeseň 

Poznávanie zvierat  

 

Príprava zvierat na 

prezimovanie 

  

 Poznávať zvieratá na obrázku 

 Napodobniť zvuky zvierat 

 Oboznámiť sa s prípravou zvierat na 

zimu  

 Pozorovať odlet vtákov 

Environmentálna výchova 

-ochrana živočíchov 

-starostlivosť o zvieratá 

ZIMA 10   

Prišla zima 

Pozorovanie zmien 

počasia 

 

  

 Pozorovať zmeny v prírode 

 Poznávať vlastnosti snehu a ľadu 

 Vymenovať zimné mesiace 

 Zarecitovať básničku o zime 

 

 

 

Environmentálna výchova 



 

Pomenovanie zimných 

mesiacov 

 

Poznávanie stromov v 

zime 

Oboznámenie sa s 

vianočnými tradíciami 

 Pozorovať zmeny stromov v zime 

 Pozorovať zmeny na listnatých a 

ihličnatých stromoch 

 Poznať význam vianočných tradícií 

 Vytvoriť vianočný pozdrav 

– kladný vzťah k voľne žijúcim 

zvieratám 

 

 

 

 

 

Mediálna výchova 

– využitie internetu vo vyučovaní 

Environmentálna výchova 

- rozvíjať lásku a vzťah k 

zvieratám 

Zvieratá v zime 

Poznávanie voľne 

žijúcich zvierat 

Pozorovanie vtákov na 

kŕmidle  

  

 Poznávať voľne žijúce zvieratá 

 Pomenovať zvieratá na obrázkoch 

 Pozorovať vtákov na kŕmidle 

 Porovnávať vzhľad vtákov 

Rodina a spoločnosť 21   

 

Doma 

Poznávanie členov 

rodiny 

Orientácia v 

príbuzenských vzťahoch  

Triedenie predmetov 

podľa účelu 

  

 Poznávať príbuzenské vzťahy 

 Vedieť sa orientovať v príbuzenských 

vzťahoch 

 Pomenovať meno otca  a mamy 

 Triediť predmety podľa izieb 

 Vymenovať kuchynský riad 

 

 

V obchode 

Poznávanie spôsobov 

nákupu 

 

Poznávanie platidiel 

  

 Poznávať spôsoby nákupu 

 Osvojiť si, čo sa kde nakupuje  

 Poznávať, čím sa platí v obchode 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-správny výber povolania 

 

Na pošte 

Oboznámenie sa so 

službami pošty 

  

 Oboznámiť sa so službami pošty 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-správny výber povolania 

 

 

 

Dopravná výchova 

-dopravné značky 

-pravidlá cestnej premávky 

Poznávanie práce 

poštového doručovateľa 

  Poznávať prácu poštového doručovateľa 

 Zahrať sa na poštu 

Bezpečnosť cestnej 

premávky 

Správanie sa na ceste a 

chodníku 

  

 Poznávať zásady správania sa na ceste 

a chodníku 

 Spoznať význam semaforu a jeho farieb 

 Poznávať zásady bezpečnosti pri hrách 



 

 

Bezpečnosť pri hrách v 

lete a v zime 

v lete 

 Poznávať zásady bezpečnosti pri hrách 

v zime 

Starostlivosť o zdravie 

Vytváranie návyku 

dodržiavať zásady 

hygieny počas celého 

školského roka, rozvíjať 

a upevňovať návyky 

osobnej hygieny: 

umývanie rúk pred 

jedlom, po použití WC, 

čistenie zubov, 

umývanie ovocia a 

zeleniny, pravidelné 

cvičenie, vetranie, 

kúpanie sa, účelné 

obliekanie a otužovanie, 

striedme jedenie. 

Čistota svojho okolia, 

udržiavanie poriadku na 

svojom mieste, v triede, 

na chodbe. Udržiavanie 

čistoty svojho odevu a 

obuvi. V školskej 

jedálni upevňovanie 

návykov samoobsluhy, 

nacvičovanie správneho 

stolovania. 

Oboznamovanie sa s 

niektorými chorobami 

(napr. chrípka, kašeľ, 

nádcha, hnačka). 

Vyjadrovanie pocitovej 

nevoľnosti alebo 

choroby. Ochrana pred 

nákazou, správanie sa 

pri nádche a kašli. 

Oboznamovanie s 

  

 



 

prácou lekárov a 

zdravotných sestier v 

zdravotnom stredisku. 

Správanie sa u lekára. 

Jar 5   

Prišla jar 

Pozorovanie zmien 

počasia 

 

Poznávanie jarných 

kvetov 

 

Domáce zvieratá a ich  

mláďatá 

 

  Pozorovať zmeny v prírode 

 Porovnať krajinu v zime a na jar 

 Poznávať jarné kvety 

 Opísať vzhľad kvetov 

 Poznávať domáce zvieratá a ich 

mláďatá 

 Napodobniť zvuky zvierat 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – dôležitosť vzdelávania 

 

 

Environmentálna výchova  

– kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

 

Environmentálna výchova 

 – vytváranie kladného vzťahu 

k prírode 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

– poznaj svoje práva a povinnosti 

Jar v záhrade a sade 

Jarné práce v záhrade 

 

Kvitnutie ovocných 

stromov 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozorovať jarné práce v záhrade 

 Poznať význam jarných prác v záhrade 

 Pozorovať kvitnutie stromov 

 Opísať vzhľad stromu  

Práca a odpočinok 6   

Ľudia a veci 

Ľudia a práca 

 

 

  Poznať výrobky, ktoré sa denne 

používajú 

 Určiť, z čoho sú výrobky vyrobené 

Environmetnálna výchova 

– chrániť rastliny, starať sa o 

svoje okolie, zber druhotných 

surovín 

Práca a odpočinok 

Týždeň- pracovné dni 

a dni odpočinku   

 

Sledovanie času na 

hodinách 

  Pomenovať deň a jeho časti 

 Rozlíšiť pracovné dni a dni odpočinku 

 Určovať celé hodiny 

 Vyžívať voľný čas účelne  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – rozvoj schopnosti poznávania 

 

 

Leto 10   



 

Začína sa leto 

Pozorovanie zmien 

v prírode 

 

Rastliny, ktoré ohrozujú 

zdravie 

 

  Pozorovať letné počasie 

 Poznávať ovocie -jeho vôňu a chuť 

 Vymenovať letné mesiace 

 Poznávať rastliny, ktoré ohrozujú 

zdravie 

 Opísať jedovaté plody rastlín 

 

Ochrana života a zdravia 

– poznávanie prostredníctvom 

pobytu v prírode 

 

Environmentálna výchova 

– chrániť rastliny, starať sa o 

svoje okolie 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – rozvoj zmyslového vnímania 

-bezpečnosť pri hre 

 

 

Rok a ročné obdobia 

Striedanie ročných 

období 

  Uvedomiť si striedanie ročných 

období 

 Rozlišovať situácie v prírode 

Príprava na prázdniny 

Pobyt na čerstvom 

vzduchu 

 

Letné športy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznať význam pobytu na čerstvom 

vzduchu 

 Starať sa o svoje zdravie 

 Poznať druhy letných športov 

 Oboznámiť sa s bezpečnosťou pri 

kúpaní  

Proces 

Žiaci si postupne osvojujú základné spoločenské, pracovné a hygienické návyky. Na základe 

pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí si spresňujú predstavu o roku a ročných 

obdobiach. Postupným poznávaním prírody a spoločnosti rozlišujú skutočnosť  od 

rozprávkových príbehov. Učia sa o práci dospelých, vedia ju v hre napodobniť, vážiť si prácu 

dospělých, aj svoju vlastnú prácu.V hre na obchod sa učia správaniu pri nakupovaní. 

Oboznamujú sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo. Prehlbujú si poznatky o 

pamätných dňoch. Zúčastňujú sa na oslavách, podieľajú sa na nich primeranou činnosťou. 

Precvičujú si pravidlá kultúrneho správania. 

 

Učebné osnovy vecné učenie 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet VP ŠkVP 

Človek a príroda Vecné učenie 1 1+1 

Spolu 1 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 prehĺbiť a spresniť jednoduché prírodovedné a spoločenskovedné poznatky žiakov, 

 spresniť zručnosti žiakov orientovať sa v blízkom okolí obce, 

 poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny, 



 

 učiť sa aktívne chrániť prírodu, 

 oboznamovať sa s rozličnými druhmi práce dospelých, 

 naďalej u žiakov upevňovať hygienické návyky, najmä starostlivosť o osobnú čistotu. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete vecné učenie v treťom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumieť obrázkom, maketám  a ústne zreprodukovať jednotlivé javy,  

 dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí.         

 využívať vyučovacie programy na PC (Alenka a svet okolo nás...), 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých, 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov, 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 pozdraviť pri vstupe do triedy alebo miestnosti, predstaviť sa, 

 osvojiť si základné spoločenské, pracovné a hygienické návyky, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a cestnej premávky pri ceste do školy,  

 uvedomovať si základné vzťahy v rodine. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti, 

 oboznámiť sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo, 

 poznávať a mať v úcte národné dedičstvo a ľudové tradície, 

 aktívne sa zúčastňovať pamätných dní, na oslavách a sviatkoch. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 



 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Práca s pracovným listom 

Pozorovanie okolitej prírody 

Práca s obrázkovým materiálom  

Rozhovor 

Hromadná 

Individuálna 

Skupinová 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  vecné učenie 3. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Orientácia v priestore 7 
 

 

Širšie okolie školy 

Významné objekty v okolí 

školy, určovanie ich polohy 

od školy 

Ústny opis cesty do školy 

Osvojenie si názvov 

niektorých ulíc 

Určenie polohy obecného 

úradu 

Obec a jej okolie 

Pozorovanie okolia školy 

z vyvýšeného miesta 

Členitosť krajiny v okolí obce 

(údolie, rovina, úbočie, kopec, 

pohorie) 

Názvy miestnych tokov, 

rybníka, kopca 

Určovanie polohy 

vzdialenejších miest 

z vyvýšeného stanoviska 

Poznávanie najbližšieho 

mesta, dediny 

Opis cesty do susednej dediny 

  Poznať významné budovy v okolí 

 Určiť ich polohu od školy 

 Vedieť stručne opísať cestu do školy 

 Osvojiť si názvy niektorých ulíc 

 Vedieť, kde sa nachádza obecný 

úrad 

 Pozorovať okolie školy 

 Osvojiť si členenie krajiny 

 Poznať názov  miestnej rieky 

 Určiť polohu miest 

 Poznať najbližšie dediny 

 Stručne opísať cestu do susednej 

dediny 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-deliť si úlohy 

- niesť zodpovednosť 

 

Environmentálna 

výchova 

 – vzťah medzi človekom 

a životným prostredím 

Orientácia v čase 7 
 

 



 

Kalendár 

Začiatok kalendárneho a 

školského roka 

Pomenovanie dní v týždni, 

mesiacov a  ročných období 

Porovnávanie časových 

jednotiek- hodina, deň, 

týždeň, mesiac, rok 

Určovanie celých a polhodín 

Správne určovanie časti dňa 

Kalendár prírody 

Zmeny počasia v ročných 

obdobiach 

Vplyv zmien teploty počas 

roka na život v prírode 

Pozorovanie východu 

a západu slnka 

Určovanie svetových strán: 

sever, juh, západ, východ 

Poznávanie fáz mesiaca 

(pribúdanie, spln, ubúdanie) 

  Vedieť, kedy začína školský rok 

 Pomenovať dni v týždni 

 Pomenovať mesiace 

 Poznať ročné obdobia 

 Vedieť porovnať časové jednotky 

 Poznať hodiny 

 Vedieť určiť časti dňa 

 Poznať správny režim dňa 

 Vedieť stručne opísať počasie 

v jednotlivých ročných obdobiach 

 Oboznámiť sa so zmenami teploty 

v prírode 

 Vedieť, kedy  vychádza a zapadá 

slnko 

 Prakticky vyskúšať určovať svetové 

strany 

 Oboznámiť sa s fázami  mesiaca 

 

Mediálna výchova 

– využitie informácií z 

novín, časopisov a internet 

 

Ochrana života a 

zdravia 

– dodržiavanie správneho 

režimu dňa, pohyb a pobyt 

v prírode 

-vytvoriť kalendár prírody 

 

 

 

Príroda na jeseň 6 
 

 

Zber plodov v sade, 

v záhrade, na poli 

Poznávanie rôznych druhov 

zeleniny 

Triedenie zeleniny podľa 

častí, pre ktoré sa pestujú 

Poznávanie spôsobov 

konzervovania ovocia a 

zeleniny 

  Poznať ovocie, zeleninu 

 Vedieť pomenovať ovocie 

a zeleninu 

 Triediť zeleninu podľa častí, pre 

ktoré sa pestuje 

 Poznať spôsob konzervovania 

ovocia a zeleniny 

Environmentálna 

výchova 

 – chrániť rastliny, starať 

sa o svoje okolie, zber 

druhotných surovín 

 

Domáce zvieratá 4 
 

 

Domáce zvieratá: mačka, pes, 

králik 

Poznávanie vzhľadu 

a spôsobu života zvierat 

  

 Poznať domáce zvieratá 

 Poznávať vzhľad a spôsob života 

zvierat 

 Poznať kravu, ovcu, koňa 

Environmentálna 

výchova – kladný vzťah k 

domácim aj voľne žijúcim 

zvieratám 



 

Krava, ovca, koza, kôň,  

Význam chovu domácich 

zvierat 

 Poznať význam chovu domácich 

zvierat 

 Vedieť, prečo chováme zvieratá 

a aký úžitok z nich  majú ľudia 

 

Zdravie a choroba 8 
 

 

Upevňovanie návykov 

osobnej hygieny a čistoty 

prostredia pre zdravie 

Vonkajšie časti ľudského tela 

Zmyslové ústroje- zrak, sluch, 

starostlivosť o ne 

Práca lekárov a zdravotných 

sestier v nemocnici, na 

stredisku 

Pohotovostná služba, lekáreň 

Pojmy: predpis a lieky 

Praktické meranie teploty 

Ochrana pred nákazou 

Ošetrenie odreniny 

  

 Upevňovať návyky osobnej hygieny 

 Poznať význam čistoty pre človeka 

 Vymenovať časti tela 

 Poznať zmyslové ústroje 

 Oboznámiť sa so starostlivosťou 

o zrak a sluch 

 Poznať svojho lekára 

 Vedieť, kde majú svojho lekára 

 Spoznať prácu lekárov v nemocnici 

 Poznať význam liekov 

 Osvojiť si pojmy predpis a liek 

 Vyskúšať praktické meranie teploty 

 Vedieť ako sa chrániť pred nákazou 

 Prakticky ošetriť odreniny 

Ochrana života a 

zdravia 

 – predchádzanie úrazom 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – zmyslové vnímanie 

Ochrana života a 

zdravia 

 – prevencia pred 

chorobami 

Príroda v zime 6 
 

 

Poznávanie pojmov: mráz, 

sneh, ľad 

Pozorovanie vody, snehu 

a ľadu za mrazu v prírode a v 

teplej miestnosti 

Spoločné a rozdielne 

vlastnosti snehu a ľadu 

  

 Osvojiť si pojmy: sneh, voda, ľad 

 Pozorovať zmeny vody, snehu, ľadu 

v prírode a v miestnosti 

 Vedieť vymenovať spoločné 

vlastnosti snehu, ľadu 

 Vedieť vymenovať rozdielne 

vlastnosti 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– rozvoj schopnosti 

poznávania pomocou 

pobytu v prírode 

Bezpečnosť cestnej 

premávky 
4 

 

 

Základné pravidlá správania 

chodcov na vozovke 

Najdôležitejšie dopravné 

značky pre chodcov a 

cyklistov 

Umiestnenie dopravných 

značiek 

  

 Osvojiť si správanie cyklistov 

a chodcov na vozovke 

 Osvojiť pravidlá správania sa na 

vozovke 

 Poznať základné dopravné značky 

 Vedieť vymenovať dopravné 

 

Dopravná výchova 

· pozorovať svoje okolie 

· vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 

 

Mediálna výchova 



 

Poznávanie dopravných 

prostriedkov- na zemi, vo 

vode a vo vzduchu 

prostriedky 

 Rozdeliť dopravné prostriedky 

podľa toho, kde sa pohybujú 

využitie informácií z 

novín, časopisov a internet 

Technika a výroba 8   

Stavba domu 

Poznávanie pracovníkov, 

ktorí pracujú na stavbe 

Poznávanie a rozlišovanie 

stavebných materiálov 

Stroje na stavbe ( miešačka, 

žeriav, bager,  

Rozlišovanie rôznych druhov 

stavieb 

Požiarnici 

Oboznamovanie sa so 

zásadami bezpečnosti pri 

kúrení, varení a svietení 

Príčiny požiaru, hlásenie 

požiaru 

Práca požiarnikov 

V pekárni 

Poznávanie, z čoho a ako sa 

vyrába pečivo 

Rozprávanie o výrobe pečiva 

  Poznať pracovníkov na stavbe 

 Oboznámiť sa s prácou na stavbe 

 Poznať stavebný materiál 

 Poznať stavebné stroje 

 Rozlišovať rôzne stavby 

 Osvojiť si zásady bezpečnosti pri 

kúrení, varení a svietení 

 Vedieť ako nahlásiť požiar 

 Poznať telefónne čísla požiarnikov 

a tiesňovej linky 

 Vedieť dôsledky zneužívania 

tieňových liniek 

 Oboznámiť sa s prácou požiarnikov 

 Poznať nebezpečenstvá vypaľovania 

trávy 

 Oboznámiť sa s prácou v pekárni 

 Vedieť, z čoho sa vyrába chlieb 

 Oboznámiť sa s výrobou pečiva 

Multikultúrna výchova 

Uvedomovať si vlastnú 

identitu 

 

Multikultúrna výchova 

Tolerovať odlišnosti 

etnických skupín 

 

 

Environmentálna 

výchova 

význam lesa pre človeka 

Rodina a spoločnosť 8   

Rodina a spoločnosť 

Príbuzenské vzťahy: teta, 

strýko, bratranec, sesternica 

Úloha rodiny, úcta k rodičom 

Pracujúci 

Druhy prác 

v poľnohospodárstve, 

v továrni, v obchode, na pošte 

V obchode 

  Osvojiť si príbuzenské vzťahy 

 Poznať svoju rodinu 

 Vedieť vymenovať svoju rodinu 

 Osvojiť si úlohy rodiny 

 Vedieť, ako sa správať k svojim 

rodičom 

 Oboznámiť sa s rôznymi 

povolaniami 

 Poznať význam práce pre človeka 

 Vedieť nakupovať 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

 

 

Environmentálna 

výchova 



 

Poznávanie rozdielu v 

spôsobe nákupu v obchode s 

predavačmi a v samoobsluhe 

Nákup tovaru, zisťovanie 

ceny výrobku, požiadanie o 

tovar. Hra na obchod 

(meranie, váženie, platenie)  

Poznávanie platidiel: 1 €, 2 €, 

5 €, 10 €, 20 € 

 Vedieť správať sa v obchode 

 Vedieť zistiť ceny potravín 

 Vedieť požiadať o tovar 

 Zahrať sa na obchod 

 Poznať platidlá 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 

20 € 

 

- škodlivosť kyslých   

dažďov  

 

Príroda na jar a v lete 8   

Pozorovanie práce dospelých 

v záhrade, v sade a na poli 

Sadenie semien, pozorovanie 

ich klíčenia a rastu 

Podmienky pre rast rastlín 

Pozorovanie kvitnutia 

ovocných stromov v sade, 

opeľovanie 

Spoznávanie lesa a lesných 

rastlín 

Huby 

Jedovaté rastliny a ich plody 

Pozorovanie života zvierat na 

jar a v lete 

  Pozorovať práce dospelých 

v záhrade, v sade a na poli 

 Sadiť semená 

 Pozorovať klíčenie 

 Vytvoriť si kútik živej prírody 

 Pozorovať kvitnutie ovocných 

stromov v sade 

 Spoznávať les a lesných rastlín 

 Poznať niektoré huby 

 Poznať jedovaté huby a ich 

nebezpečenstvo 

 Oboznámiť sa s jedovatými 

rastlinami 

 Pozorovať život zvierat na jar  a v 

lete 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

– rozvoj schopnosti 

poznávania pomocou 

pobytu v prírode 

 

 

 

Enviromentálna výchova 

– vzťah medzi človekom a 

životným prostredím 

 

 

Proces 

Žiaci si upevňujú návyky osobnej hygieny. Učia sa o význame osobnej hygieny a čistoty 

prostredia pre zdravie. Udržujú čistotu prostredia a svojho odevu a obuvi. Učia sa, ako sa 

majú správať v zdravotnom stredisku. Ošetrujú odreniny čistením rany a priložením 

rýchloobväzu. Učia sa, ako sa majú správať pri čakaní na verejné dopravné prostriedky, pri 

nakupovaní, počas jazdy a pri vystupovaní. Riešia jednoduché dopravné situácie na cvičnej 

stolnej križovatke alebo dopravnom koberci. 

 

 



 

Učebné osnovy vlastiveda 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet ŠVP ŠkVP 

Človek a  

spoločnosť 

Vlastiveda 1 1+1 

Spolu 1 2 

 

Charakteristika predmetu 

Vlastiveda je predmet, prostredníctvom ktorého žiaci získavajú základné poznatky z oblasti 

prírodovedných a spoločenskovedných odborov. Nadväzuje na poznatky o prírode a 

spoločnosti, ktoré žiaci získali v prípravnom, 1. až 3. ročníku a utvára základy pre vyučovanie 

spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov.  

Obsah predmetu vychádza z miestneho prírodného prostredia a prežívanej sociálnej 

skutočnosti. Na základe pozorovania žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej 

prírode z prostredia miestnej krajiny, vytvárajú si vzťah k miestu, kde žijú, získavajú základné 

poznatky o svojej obci, pozorujú prírodné javy a procesy v nej. Poznávajú činnosť podnikov, 

obchodnej siete a služieb. V cestnej premávke spoznávajú základné dopravné značky. Učia sa 

privolať prvú pomoc, prejavovať úctu k dospelým a priateľský vzťah k spolužiakom. Žiaci sú 

zároveň vychovávaní k ochrane životného prostredia.  

Dôležitou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky, pri ktorých žiaci získavajú 

konkrétne poznatky o predmetoch, javoch, rastlinách a živočíchoch v ich prirodzenom 

prostredí. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Orientovať sa v školskej budove. 

 Oboznámiť sa so školským poriadkom. 

 Upevňovať si návyky pri príprave na vyučovanie. 

 Orientovať sa v príbuzenských vzťahoch v rodine a v najbližšom príbuzenstve. 

 Oboznámiť sa s deľbou práce v domácnosti. 

 Poznávať miestnu obec a okolitú krajinu. 

 Poznať charakteristické prejavy počasia v jednotlivých ročných obdobiach. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete vlastiveda v štvrtom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať názory iných ľudí, 



 

 rozvíjať zmysel pre empatiu k starým a postihnutým ľuďom. 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti a objavovať vzťahy 

medzi nimi, 

 chápať význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 

 pracovať samostatne s učebnicou, pracovnými listami a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v skupinovom i individuálnom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vyprodukovaných výsledkov. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhnúť riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať privolať potrebnú pomoc v odôvodnených prípadoch. 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,  

 ovládať základné pravidlá súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, rešpektovať 

vkus iných ľudí, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Práca s učebnicou 

Práca s pracovným listom 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Dramatizácia 

Inštruktáž 

Práca s obr.  materiálom - hodiny 

Frontálna 

Individuálna 

Skupinová  

Frontálna 

Vychádzka do prírody 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - vlastiveda 4. ročník 

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Škola a život v škole 3   

Naša škola 

 

  Uviesť názov svojej školy. 

 Orientovať sa v školskej budove. 

 Aplikovať školský poriadok v praxi. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – poznaj svoje 

práva a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy v 

škole 

Naša trieda    Popísať triedu a triedny kolektív. 

 Dokázať rozdeliť služby v triede. 

 Pripravovať sa na vyučovanie vrámci 

možností. 

Rodina 3   

Členovia rodiny a  

príbuzenské vzťahy  

 

Domácnosť 

  Poznávať svojich príbuzných a členov 

rodiny (rodičia, deti, súrodenci, 

prarodičia, vnuk, vučka, teta, strýc, 

bratranec, sesternica). 

 Vysvetliť úlohu rodiny. 

 Ovládať dátum svojho narodenia a 

menín v kalendári. 

 Rozdeliť jednotlivé práce v 

domácnosti. 

 Starať sa o estetické prostredie 

domova. 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu – význam 

rodiny 

 

Príroda v jeseni 8   

Charakteristické prejavy 

počasia a prírody v jeseni 

  Definovať charakteristické znaky 

počasia a prírody v jeseni opadávanie 

lístia, odlet vtákov). 

 Ilustrovať jesenný kalendár prírody.  

 Poznávať a pomenovať 3-4 jesenné 

kvety. 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

životného prostredia 

 

Environmentálna 

výchova – pestovať 

kladný vzťah k prírode 
Jesenné práce    Poznávať rôzne druhy jesenného 

ovocia a zeleniny a poznať, pre ktorú 

časť sa pestujú. 

 Rozoznať spôsoby konzervovania 

ovocia a zeleniny (zaváranie, 

nakladanie, zamrazovanie). 

 Uviesť príklady jednotlivých 



 

poľnohospodárskych plodín (zemiaky, 

cukrová a kŕmna repa, kukurica). 

 Rozoznať spôsoby zberu 

poľnohospodárskych plodín. 

Domov, obec 9   

Poznávanie miestnej obce a 

okolitej krajiny  

 

 

  Uviesť základné informácie o svojej 

obci. 

 Napísať adresu školy a svojho 

bydliska. 

 Poznať názvy blízkych obcí a mesta. 

 Načrtnúť dopravné spojenie medzi 

miestnou obcou a okolitými obcami. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – poznaj svoje 

práva a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – rešpektovať 

názory iných ľudí 

 

Dopravná výchova – 

bezpečnosť na cestách 

Služby obyvateľstvu v obci   Uviesť, aké služby ponúka obec, v 

ktorej žijeme (zdravotnícke zariadenie, 

lekáreň, pošta, polícia, požiarny útvar, 

obchodná sieť). 

 Vysvetliť ponuku služieb daných 

inštitúcií. 

 Zahrať sa na obchod. 

Doprava a základné pravidlá 

na ceste  

 

  Používať v praxi základné 

     pravidlá správania sa chodcov v cestnej 

premávke. 

 Poznať dôležité dopravné značky pre 

chodcov a cyklistov. 

Príroda v zime 7   

Charakteristické prejavy 

počasia a prírody v zime  

  Definovať charakteristické znaky 

počasia a prírody v zime. 

 Ilustrovať zimný kalendár prírody.  

 Porovnať vodu, ľad, sneh v mraze a 

teple. 

Environmentálna 

výchova – vytváranie 

kladného vzťahu k 

prírode 

 

 

 

Environmentála 

výchova – starostlivosť 

o zvieratá 

Rastliny v zime   Porovnať listnaté a ihličnaté stromy v 

jeseni a v zime. 

 Spoznať najmenej 2 izbové rastliny a 

ich ošetrovanie. 

Zvieratá v zime, 

starostlivosť o vtáky a lesné 

zvieratá 

  Uviesť jednotlivé druhy voľne žijúcich 

zvierat v zime. 

 Starať sa o zvieratá v zime (pripraviť 

krmivo pre vtáky a lesné zvieratá).  



 

  Popísať zimný spánok zvierat. 

Zimné športy 

 

  Definovať rôzne druhy zimných 

športov. 

 Dodržiavať bezpečnosť pri zimných 

športoch. 

Orientácia v čase 6   

Kalendárny a školský rok 

 

 

 

 

 

 

 Určiť rozdiel medzi kalendárnym a 

školským rokom. 

 Pozorovať zmeny počasia v priebehu 

ročných období. 

 Vymedziť mesiace v roku a priradiť 

ich k ročným obdobiam. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – poznaj svoje 

práva a povinnosti 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu – deľba 

úloh v rodine Dni v týždni   Poznať názvy dní v týždni. 

 Vysvetliť rozdiel medzi pracovným 

dňom, dňom pracovného voľna a dňom 

pracovného pokoja. 

Časti dňa 

 

 

 

  Popísať jednotlivé časti dňa. 

 Popísať činnosti vykonávané počas 

dňa. 

 Ilustrovať, čo robím dopoludnia a 

popoludní. 

Určovanie času na hodinách 

 

  Určovať správny čas na hodinách. 

 Určovať celú hodinu a polhodinu. 

Príroda a činnosť človeka 2   

Živá a neživá príroda 

 

  Roztriediť prírodniny z vychádzky na 

živé a neživé. 

 Zhotoviť v triede kútik živej a neživej 

prírody. 

 Chápať význam potreby ochraňovať 

prírodu. 

 Osvojiť si význam človeka pre prírodu. 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

životného prostredia 

Živá príroda 16   

Človek: hlavné vonkajšie 

časti tela, časti tváre, zmysly 

  Popísať časti tela a tváre na sebe a 

spolužiakovi. 

 Pochopiť význam potreby jednotlivých 

zmyslov. 

Ochrana života a 

zdravia – starostlivosť 

o svoje telo 



 

Človek: vnútorné orgány- 

mozog, srdce, pľúca, 

žalúdok 

  Definovať funkciu jednotlivých 

vnútorných orgánov. 

 Pozorovať ako sa mení hrudník pri 

nádychu a výdychu. 

 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

prírody 

Ochrana života a 

zdravia – výchova  k 

bezpečnému správaniu 

sa 

Človek: starostlivosť o 

zdravie, hygiena, ochrana 

pred úrazmi a iným 

poškodením 

  Starať sa o svoje zdravie. 

 Dodržiavať základné hygienické 

zásady. 

 Chrániť sa pred úrazmi a iným 

Poškodením. 

Zvieratá: hlavné časti tela, 

životné prejavy zvierat, 

vzťah človeka k zvieratám 

  Poznávať hlavné časti tela a životné 

prejavy zvierat. 

 Posúdiť vzťah človeka k zvieratám. 

Zvieratá: hmyz, ryby, vtáky, 

cicavce 

 

 

  Rozdeľovať zvieratá do jednotlivých 

tried. 

 Vytvoriť nástenku s obrázkami pre 

človeka užitočných a neužitočných 

zvierat. 

Rastliny: Dreviny (stromy, 

kry), byliny 

  Triediť rastliny počas vychádzky na 

stromy, kry a byliny. 

 Nazbierať kytičku lúčnych kvetov. 

Rastliny: časti tela rastlín, 

význam zelených rastlín 

  Poznávať hlavné časti tela rastlín: 

koreň, stonka, list, kvet, plod. 

 Chápať význam potreby rastlín pre živé 

organizmy. 

Príroda na jar 6   

Charakteristické prejavy 

počasia a prírody na jar 

  Definovať charakteristické znaky 

počasia a prírody na jar. 

 Ilustrovať jarný kalendár prírody.  

 Porovnať ročné obdobie jar a zimu. 

 Popísať návrat vtákov a ich hniezdenie. 

Ochrana života a 

zdravia – bezpečnosť 

pri jarných prácach 

 



 

Jarné práce    Popísať základné jarné práce na poli, v 

záhrade a v sade. 

 Zasiať semená vybraných rastlín, 

pozorovať ich rast a pravidelne ich 

polievať. 

 Rozoznať jednotlivé jarné kvety. 

 Rozpoznať čerešňu a jabloň podľa 

kvetu. 

 Popísať ochrancov ovocných sadov a 

záhrad (včela, osa, vták). 

 Popísať škodcov (chrúst, húsenice). 

 

Ochrana života a 

zdravia – 

predchádzanie 

chorobám 

Príroda v lete 6   

Charakteristické prejavy 

počasia a prírody v lete 

 

 

 

  Definovať charakteristické znaky 

počasia a prírody v lete. 

 Ilustrovať letný kalendár prírody.  

 Poznávať druhy obilia, ich význam a  

žatvu.  

 Poznávať lesné ovocie a plody, ich 

zber a zúžitkovanie. 

 Poznávať niektoré záhradné a lúčne 

kvety. 

 Pestovať zmysel pre ochranu prírody, 

jednotlivých oblastí a poznať ich 

význam. 

Environmentálna 

výchova – vytváranie 

kladného vzťahu k 

prírode 

 

Ochrana života a 

zdravia – hrať sa fair – 

play 

 

 

 

Letné športy   Ilustrovať zážitok z prázdnin. 

 Pochopiť zásady bezpečného správania 

sa počas prázdnin, pri vode, v lese. 

 Popísať letné športy (plávanie, 

bicyklovanie, beh, turistika). 

 

Proces 

Na základe poznávania miestnej krajiny sa žiaci učia pozorovať a popisovať okolitú krajinu, 

oboznamujú sa s jej prírodnými podmienkami. Poznávajú činnosť podnikov, obchodnej siete 

a služieb. V cestnej premávke spoznávajú osvojené základné dopravné značky. Učia sa 

privolať prvú pomoc. Vyučovanie vlastivedy je založené na pozorovaní, nepreťažujeme 

žiakov množstvom faktov. 

 

 



 

Učebné osnovy vlastiveda 5. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet VP ŠkVP 

Človek 

 a spoločnosť 

 Vlastiveda 2 2 

 Spolu 2 2 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovania vlastivedy je viesť žiakov k získavaniu základných vedomostí o miestnej 

obci, krajine a o Slovenskej republike a osvojili si základné zručnosti a návyky potrebné k 

ďalšiemu poznávaniu prostredia domova. Prostredníctvom vlastivedy si žiaci osvojujú aj 

pravidlá správania sa na verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch a pri užívaní 

cestných komunikácií. Osvojujú si vedomosti o spôsobe privolania prvej pomoci pri úrazoch 

a v ohrození zdravia, bezpečnosti občanov a majetku. Žiaci sú vedení k ochrane 

individuálnych a spoločenských hodnôt. Utváraním sociálnych zručností, vedením žiakov k 

základnej životnej orientácii v spoločnosti, pestovaním aktívneho vzťahu k ochrane zdravia, 

prírody a celého životného prostredia sa vo vlastivede realizujú aj ciele zdravotnej a 

ekologickej výchovy. Rozvoj osobnostných vlastností a sociálnych zručností prispieva k 

utváraniu postojov k zdravému životnému štýlu. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete vlastiveda v piatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 prečítať a porozumieť prečítanému textu, 

 rozširovať slovnú zásobu u žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie. 

 umožniť žiakom pozorovať a experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery, 

 učiť žiakov trpezlivosti, povzbudzovať ich, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomovať si význam učenia a preukázať ho na rôznych súťažiach, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon   druhých. 



 

 pozorovať činnosť žiaka, usmerňovať ho vzhľadom k jeho individuálnym 

schopnostiam, 

 vytvárať priestor pre samostatnú prácu, zadávať adekvátne úlohy, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 spolupracovať pri riešení problémov s ostatnými, 

 učiť žiakov k samostatnému riešeniu problémov. 

 viesť žiakov k vytváraniu pravidiel práce v tíme, 

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, 

 viesť žiakov k sebahodnoteniu a umeniu ovládať sa. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Práca s učebnicou 

Práca s pracovným listom 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Dramatizácia 

Inštruktáž 

Práca s obr.  materiálom - hodiny 

Práca s vlastivedným atlasom 

Čítanie máp 

Frontálna 

Individuálna 

Skupinová  

Frontálna 

Vychádzka do prírody 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  vlastiveda 5. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané  vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Život v rodine 5   

Vzťahy v rodine 

Deľba práce 

Rodičia a deti 

Úcta k starobe 

  Poznať povinnosti a práva členov rodiny 

 Poznať vzťahy medzi členmi rodiny 

 Vedieť, kto tvorí rodinu 

 Vymenovať členov rodiny 

 Napísať mená a priezviská členov svojej 

Ochrana života 

a zdravia, správna 

životospráva. 

ENV- nenič prírodu okolo 



 

Povinnosti a práva členov 

rodiny 

Rodisko a bydlisko 

Vybavenie domácnosti 

rodiny 

 Pomenovať rôzne druhy el. spotrebičov 

 Oboznámiť sa s pravidlami bezpečného 

zaobchádzania so spotrebičmi 

seba. 

 

ENV- zákonom chránené 

živočíchy. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj- 

rozvíjanie ľudského 

potenciálu 

Orientácia na mape  

a v regióne 

10   

Orientácia v obci 

Charakteristika miestnej 

krajiny na základe 

pozorovania 

Orientácia na mape 

Slovenská republika 

  Vedieť, na čo slúži mapa 

 Vedieť sa orientovať na mape 

 Poznať hlavné svetové strany 

 Oboznámiť sa so základnými 

informáciami o SR 

 Nakresliť vlajku a znak SR 

ENV- ochrana prírody, 

starostlivosť o domáce 

zvieratá. 

ENV- utužovať kladný 

vzťah k prebúdzajúcej sa 

prírode. 

Život ľudí v dávnej 

minulosti 

4   

Život ľudí v najstaršej 

minulosti, spôsob ich života 

Zberači a lovci, lovci 

mamutov 

  Oboznámiť sa so spôsobom života 

pravekých ľudí 

 Spoznať spôsob života zberačov a lovcov 

ENV- pestovať kladný 

vzťah k prírode. 

 

 

ENV- starostlivosť 

o zvieratá v každom 

ročnom období 

 

Živá príroda 43  

Živočíchy 

Rastliny 

  Naučiť sa, čo patrí do živej prírody 

 Oboznámiť sa s rozdelením a druhmi 

živočíchov 

 Oboznámiť sa s rozdelením a druhmi 

rastlín 

Neživá príroda 4   

Voda 

Vzduch 

Pôda 

  Naučiť sa, čo patrí do neživej prírody 

 Oboznámiť sa s kolobehom vody 

v prírode 

 Oboznámiť sa so zložením a významom 

vzduchu 

DV- nebezpečenstvo hier 

na komunikáciách. 

ENV- ochrana prírody. 

ENV- ochrana prírody 

Proces 

Prostredníctvom multimédií, obraznej prezentácie, zaujímavým rozprávaním o udalostiach, 

osobnostiach, kultúrno-historických pamiatkach, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti 



 

žiakov oboznamujeme žiakov so životom ľudí v dávnej minulosti a so životom v rodine. Pri 

učive o prírode pestujeme u žiakov hlboký vzťah k prírode, k tvorbe a ochrane životného 

prostredia v prospech človeka. 

 

Učebné osnovy vlastiveda 6. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet VP ŠkVP 

Človek  

 a spoločnosť 

 Vlastiveda 3 3 

 Spolu 3 3 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovania vlastivedy je pestovať u žiakov hlboký vzťah k vlasti a zvlášť k rodnému 

kraju, k prírode, k tvorbe a ochrane životného prostredia v prospech človeka. Prostredníctvom 

multimédií, obrazovej prezentácie, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti viesť žiakov k 

získavaniu základných vedomostí, k rozvoju osobnostných vlastností a sociálnych zručností a 

tým utvárať postoje zdravého životného štýlu: 

 oboznámiť sa so začiatkom našich národných dejín, 

 orientovať sa na mape Slovenskej republiky, 

 prehĺbiť si poznatky o človeku, 

 získať poznatky o niektorých nerastoch a horninách, 

 oboznámiť sa s praktickým meraním a vážením materiálov, 

 získať praktické poznatky z chémie a fyziky. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete vlastiveda v šiestom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 prečítať a porozumieť prečítanému textu, 

 rozširovať slovnú zásobu u žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie. 

 umožniť žiakom pozorovať a experimentovať, porovnávať výsledky a vyvodzovať 

závery, 

 učiť žiakov trpezlivosti, povzbudzovať ich, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomovať si význam učenia a preukázať ho na rôznych súťažiach, 



 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 využívať informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní, 

 používať výukové programy 

 pozorovať činnosť žiaka, usmerňovať ho vzhľadom k jeho individuálnym 

schopnostiam, 

 vytvárať priestor pre samostatnú prácu, zadávať adekvátne úlohy, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 spolupracovať pri riešení problémov s ostatnými, 

 učiť žiakov k samostatnému riešeniu problémov. 

 viesť žiakov k vytváraniu pravidiel práce v tíme, 

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, 

 viesť žiakov k seba hodnoteniu a umeniu ovládať sa. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Práca s učebnicou 

Práca s pracovným listom 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Dramatizácia 

Inštruktáž 

Práca s obr.  materiálom -  

Práca s vlastivedným atlasom 

Frontálna 

Individuálna 

Skupinová  

Frontálna 

Vychádzka do prírody 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - vlastiveda 6. ročník  

Názov tematického 

celku /Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 



 

Začiatky našich 

národných dejín 
23  

 

Príchod Slovanov na 

naše územie 

Samova ríša – prvý 

pokus o vytvorenie štátu 

Veľká Morava – prvý 

štát západných 

Slovanov 

Slovensko v 10. – 11. 

storočí 

Slovensko v 12. – 14. 

storočí  

Slovensko v 14. – 15. 

storočí  

Český štát v 14. storočí, 

Karol IV 

Husitské hnutie 

Uhorský kráľ Matej 

Korvín  

Kultúrne pamiatky na 

Slovensku 

  Porovnať život ľudí v minulosti a dnes  

 Definovať spôsob  života v minulých 

storočiach 

 Charakterizovať osobnosti našich dejín 

 Vysvetliť význam príchodu Cyrila a Metoda 

na naše územie 

 Vymenovať hlavné znaky rôznych kultúr  

 Zoradiť štáty od najstaršieho po najmladší 

podľa storočia 

 Vymenovať niektoré kultúrne pamiatky na 

Slovensku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – dôležitosť vzdelávania  

Ochrana života 

a zdravia 

 –zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

– rodinná výchova, 

ľudské práva  

Environmentálna 

výchova 

 – kladný vzťah 

k prírode, zvieratám a 

rastlinám 

 

Zem a jej zobrazenie 4   

Glóbus, mapa sveta 

Orientácia na mape 

  Určiť, na čo slúži mapa 

 Dokázať sa orientovať na mape 

 Poznať hlavné svetové strany 

Multikultúrna výchova  

– medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Slovenská republika 20   

Bratislava 

Juhozápadné Slovensko 

Severné Slovensko 

Stredné Slovensko 

Východné Slovensko 

  Získať poznatky o hlavnom meste SR 

 Charakterizovať danú oblasť Slovenska 

 Nakresliť štátnu vlajku a štátny znak 

 Pomenovať podľa obrázka historické a 

kultúrne pamiatky v Bratislave 

 Vymenovať významné mestá Slovenska 

 Definovať význam kúpeľných  miest  

Multikultúrna výchova 

- rozvíjať schopnosť 

riešiť konflikty 

pokojnou cestou 

 

Regionálna výchova 

- spoznávať tradície  

Živá príroda 15   

Človek a starostlivosť o   Zopakovať si, čo patrí do živej prírody Osobnostný a sociálny 



 

jeho zdravie 

Stavba ľudského tela 

Vývojové etapy v živote 

človeka ( detstvo, 

dospievanie, mladosť, 

dospelosť, staroba) 

Zdravie a choroba, 

infekčné choroby 

Zásady správnej výživy 

Prvá pomoc pri úrazoch 

a zlomeninách 

 Prehĺbiť si poznatky o človeku 

 Popísať jednotlivé etapy v živote človeka 

 Vysvetliť, čo je zdravie, choroba a infekčná 

choroba 

 Ovládať zásady správnej výživy 

 Vyskúšať si prvú pomoc pri úrazoch a 

zlomeninách 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 

Multikultúrna výchova 

 – medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Ochrana života 

a zdravia 

 – chrániť svoje zdravie 

uvedomelým správaním 

Neživá príroda 6   

Uhlie 

Ropa 

Zemný plyn 

Kamenná soľ 

Železná ruda 

Piesok 

Žula 

Hlina 

Vápenec – stavebný 

materiál 

Výroba malty – 

laboratórna práca 

  Pripomenúť si, čo patrí do neživej prírody 

 Získať poznatky o niektorých nerastoch a 

horninách 

 Urobiť zápis laboratórnej práce 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

- rešpektovať práva 

a názory ostatných 

Environmentálna 

výchova 

- chápe potrebu ochrany 

životného prostredia 

 

Mediálna výchova 

-selektívne využívanie 

médií 

Poznávanie látok 6   

Veci a látky 

Zmeny látok (hrdza, 

topenie a tuhnutie, 

rozpustnosť) 

Spoločné a odlišné 

vlastnosti látok 

Cukor, soľ – vlastnosti 

týchto látok 

  Získať praktické poznatky z chémie 

 Uviesť príklad na jednotlivé zmeny látok 

 Rozlišovať vlastnosti týchto látok 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-  význam priateľstva , 

vzájomnej pomoci, 

tolerancie 

Porovnávanie 

a meranie 
15  

 



 

Dĺžka 

Objem 

Teplota 

Čas 

  Získať praktické poznatky z  fyziky 

 Zdokonaľovať sa v  meraní a vážení 

 Rozlišovať  javy súvisiace  

 s pohybmi Zeme 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 - význam duševného 

zdravia a spôsobu 

starostlivosti oň 

Elektrická energia 10   

Elektrárne 

Elektrospotrebiče 

 

 

 

  Získať praktické vedomosti z fyziky 

 Vysvetliť, ako sa  vyrába elektrická 

energia 

 Povedať, kde všade sa  využíva 

elektrická energia 

 Vymenovať rôzne druhy elektrických 

spotrebičov 

 

Mediálna výchova  

- uvedomiť si negatívne 

vplyvy médií na 

osobnostný rozvoj 

 

 

Proces 

Prostredníctvom multimédií, obraznej prezentácie, zaujímavým rozprávaním o udalostiach, 

osobnostiach, kultúrno-historických pamiatkach, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti 

žiakov oboznamujeme žiakov so začiatkom našich národných dejín. Pri učive o prírode 

pestujeme u žiakov hlboký vzťah k prírode, k tvorbe a ochrane životného prostredia 

v prospech človeka. 

 

Učebné osnovy fyzika  7. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

Človek a príroda  Fyzika 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Charakteristika predmetu 

Učivo fyziky je zamerané na objasnenie základných pojmov a javov z odboru fyziky. 

Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, v ktorých si žiaci osvojujú sústavu vybraných 

faktov, javov a pojmov. Učia sa fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty 

fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť. Osvojujú si zavedenú terminológiu a symboliku, 

základné vzťahy medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami. Žiaci si 

osvojujú dôležité hodnoty, postoje a návyky, správanie sa k prírode a k sebe. Pri vyučovaní 

fyziky sa opierame o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o základ pre utváranie 



 

predstáv a pojmov u mentálne postihnutých žiakov. Názornosť je najdôležitejšia zásada pri 

vyučovaní fyziky. Nové učivo sa vysvetľuje najmä demonštračnou metódou, pri ktorej sa 

žiaci učia slovne opísať pozorovaný jav. Žiaci merajú, vážia, pripravujú podmienky pre 

pokusy a vykonávajú také činnosti, ktoré využívajú v praktickom živote. Všetky činnosti 

robia žiaci v malých skupinách alebo vo dvojiciach. Učia sa spolupracovať, dorozumievať sa 

pri práci a spoločne niesť zodpovednosť za jej výsledok. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 porozumieť základným fyzikálnym javom v bezprostrednom okolí žiakov, 

 vedieť rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá, 

 vedieť odmerať dĺžku, hmotnosť a objem telesa, urobiť zápis nameraných hodnôt, 

 jednoduchým experimentom vedieť overiť vybrané vlastnosti telies, 

 v určitých časových intervaloch vedieť merať teplotu, zaznamenať ju do tabuľky, 

 nadobudnúť schopnosť pracovať v tíme, 

 osvojiť si vybrané metódy práce a súbor činností, ako je pozorovanie a meranie 

vybraných fyzikálnych veličín. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete fyzika v siedmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia, 

 spolupracovať v kolektíve, pracovať pre kolektív, 

 na základnej úrovni využívať tematické prostriedky komunikácie, 

 preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny. 



 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií,  

z médií        a internetu, 

 používať vyučovacie programy. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  fyzika 7. ročník  

Názov tematického celku 

 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

1. Vlastnosti látok a telies 17   

Látka a teleso 2 Látky a telesá 

Telesá z tuhých, kvapalných a plynných látok 

osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

- vedieť o  vplyve 

znečisťovania ovzdušia na 

vznik kyslých dažďov 

- rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Vlastnosti tuhých telies 9 Vlastnosti tuhých telies – tvrdosť, pružnosť, 

krehkosť, tvárnosť 

Hmotnosť. Jednotky hmotnosti-1g, 1kg, 1t 

Váhy. Meranie hmotnosti.  

Dĺžka. Meradlá dĺžky. 

Meranie dĺžky. Jednotky dĺžky - 1m, 1cm, 1mm, 

1km 

Meranie dĺžky nepravidelných telies. Odhad 

dĺžky 

Objem. Odmerný valec. Jednotky objemu 

Meranie objemu geometricky nepravidelných 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Induktívne a deduktívne 

Demonštrácia 

Riadený rozhovor 

Didaktická hra 

Pojmové mapovanie 

Informačno-receptívne 

Práca s knihou 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 

Individuálna 

 



 

telies dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-správny výber povolania 

 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní inf, a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vedieť sa vyjadriť verbálne 

aj písomne 

 

Vlastnosti kvapalín 3 Vlastnosti kvapalín – tekutosť, nestlačiteľnosť 

Tlak v kvapalinách. Využitie nestlačiteľnosti 

kvapalín v praxi 

Nadľahčovanie telies v kvapalinách – plávanie, 

vznášanie, potápanie 

Vlastnosti plynov 3 Vlastnosti plynov – tekutosť, stlačiteľnosť, 

rozpínavosť 

Nadľahčovanie telies v plynoch 

Vzduch, atmosféra Zeme, tlak v plynoch 

Znečisťovanie vzduchu 

Teplota, premeny 

skupenstva látok 
16 

  

 1 Tuhé kvapalné a plynné skupenstvo látok osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- riešenie problémov 

 

environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov, 

- vedieť o  vplyve 

znečisťovania ovzdušia na 

vznik kyslých dažďov 

 

Teplota 3 Meranie teploty, teplomer 

Celziova stupnica, jednotka teploty 
o
C 

Meranie teploty a času 

Jednotky času – 1h, 1min, 1s 

Premena vody na paru 3 Vyparovanie, podmienky vyparovania 

Var 

Meranie teploty a času v priebehu varu vody, 

záznam nameraných hodnôt do tabuľky 

Skvapalňovanie 

 ( kondenžácia) 

3 Skvapalňovanie – podmienky skvapalňovania. 

Vznik rosy a dažďa 

Kolobeh vody v prírode 

Kyslé dažde a ich vplyv na prírodu 



 

Topenie a tuhnutie 3 Premena ľadu na vodu a vody na ľad 

Topenie. Tuhnutie 

Meranie teploty a času v priebehu topenia ľadu – 

záznam nameraných hodnôt do tabuľky 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-správny výber povolania 

- komunikácia 

- kooperácia 

- prezentácia seba a svojej 

práce 

 

Meteorologické pozorovania 3 Pozorovanie a predpoveď počasia 

Meteorologická stanica 

Zriadenie meteorolgickej stanice – meranie 

teploty vzduchu, objemu zrážok, smeru 

vetra,zisťovanie prítomnosti škodlivých látok 

v zrážkach a v ovzduší 

Záznam pozorovaní a  nameraných hodnôt. 

enviromentálna výchova 

vzťah človeka a prírody 

 

ochrana života a zdravia 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

používanie ochranných 

pomôcok 

 

 

Proces 

Na vyučovacích hodinách sa opierame o zmyslové vnímanie predmetov a javov ako o základ na 

utváranie predstáv a pojmov. Pri praktických cvičeniach, ktoré robíme v malých skupinách alebo vo 

dvojiciach, učíme žiakov spolupracovať so spolužiakmi, dorozumievať sa pri práci, spoločne niesť 

zodpovednosť za jej výsledok, udržiavať poriadok na pracovisku. Učíme ich porozumieť nameraným 

hodnotám teploty a času v tabuľke, aby mali predstavu konkrétneho deja. 

 

 

 



 

Učebné osnovy fyzika 8. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet ŠVP ŠkVP 

Človek a príroda  Fyzika 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 opísať stav pokoja a pohybu telies,  

 charakterizovať silu ako vzájomné pôsobenie telies,  

 opísať príčinu pádu telies,  

 zmerať silu silomerom,  

 vysvetliť polohovú a pohybovú energiu na konkrétnych príkladoch,  

 opísať javy: odraz, lom a rozklad svetla,  

 opísať vznik zvuku a jeho vlastnosti na jednoduchom príklade,  

 prezentovať výsledky práce za skupinu. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete fyzika v ôsmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu  vzdelávania, 

 využívať technické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

 prebrať spoluzodpovednosť za seba aj činnosť skupiny. 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií,  z médií a internetu, 

 používať vyučovacie programy. 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 posúdiť význam učenia sa pre následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 



 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 opísať vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Monologické 

Dialogické 

Induktívne a deduktívne 

Demonštrácia 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - fyzika 8.ročník 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Pohyb a sila 16   

Pohyb telies   Charakterizovať pokoj a pohyb telesa. 

 Vymenovať druhy dráh. 

 Poznať rozdiel medzi rovnomerným 

a nerovnomerným pohybom. 

 Poznať jednotku rýchlosti. 

 Vypočítať dráhu telesa pomocou rýchlosti. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Sila   Definovať silu. 

 Charakterizovať gravitačnú silu. 

 Poznať meradlo sily - silomer. 

 Merať veľkosť sily. 

 Poznať jednotku sily 1N. 

 Definovať tlak. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- riešenie 

problémov 

Trenie   Poznať význam trenia. 

 Zistiť závislosť trenia od podložky. 

 Zistiť závislosť trenia od hmotnosti. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 



 

 Definovať rozdiel medzi užitočným 

a škodlivým trením. 

Jednoduché stroje   Poznať a charakterizovať jednoduché stroje. 

 Odmerať a porovnať veľkosť sily pri použití 

jednoduchých strojov a bez nich. 

 Nájsť rovnováhu na páke. 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- riešenie 

problémov 

Energia 17   

Zdroje energie   Poznať najdôležitejší zdroj energie (Slnko). 

 Vymenovať zdroje energie pre život človeka 

(potrava). 

 Opísať najviac využívané zdroje energie (ropa, 

uhlie). 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Práca. Premena energie   Definovať prácu z hľadiska fyziky. 

 Vymenovať, kto môže vykonávať prácu 

(človek, stroj, zviera, príroda). 

 Popísať premenu polohovej energie na 

pohybovú. 

 Vymenovať príklady premeny v praxi. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Teplo   Skúmať odovzdávanie tepla medzi horúcim 

a studeným telesom. 

 Poznať, od čoho závisí veľkosť odovzdaného 

tepla. 

 Zisťovať vedenie tepla rôznymi látkami. 

 Charakterizovať využite premeny tepla na 

konanie práce. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Svetlo   Vymenovať zdroje svetla. 

 Poznať spôsob šírenia svetla. 

 Zistiť správanie svetelného lúča pri dopade na 

lesklú plochu - odraz. 

 Zistiť správanie svetelného lúča pri prechode do 

iného prostredia - lom. 

 Poznať druhy šošoviek a poznať ich vlastnosti. 

 Popísať význam okuliarov. 

 Definovať vznik dúhy. 

 Skúmať vzťah svetla a tepla. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 



 

- riešenie 

problémov 

Zvuk   Opísať vznik zvuku. 

 Vymenovať zdroje zvuku. 

 Zisťovať šírenie zvuku látkam. 

 Poznať rýchlosť zvuku. 

 Definovať vnímanie zvuku. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Vplyv slnečného žiarenia 

na rast rastlín 

  Previesť pokus so semenami fazule.  

 Sledovať rast semien v rôznych prostrediach. 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Proces 

Cez riešenie úloh a pokusmi vedieme žiakov k porozumeniu javov a fungovaniu vecí. Učíme 

ich robiť potrebné merania a skúmať príčiny fungovania vecí. Experimentom sa žiaci učia 

vykonávať dôkaz jednoduchých vlastností svetla, zvuku. V závere školského roka sa učia 

porovnávať fyzikálne vlastnosti rastlín. 

 

Učebné osnovy fyzika 9. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet ŠVP ŠkVP 

Človek a príroda  Fyzika 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 experimentálne overiť magnetické vlastnosti magnetov,  

 experimentom dokázať jav elektrizovania telies,  

 zostaviť elektrický obvod so žiarovkou,  

 triediť vybrané pevné telesá na elektrické vodiče a izolanty,  

 poznať bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi,  

 odmerať veľkosť prúdu a napätia v elektrickom obvode,  

 opísať premenu energie na vybraných prírodných javoch,  

 vymenovať dnes využívané prírodné zdroje energie a opísať spôsob ich využitia. 

 

 



 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete fyzika v deviatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu  vzdelávania, 

 využívať technické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

 prebrať spoluzodpovednosť za seba aj činnosť skupiny. 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, 

encyklopédií,  z médií a internetu, 

 používať vyučovacie programy. 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 posúdiť význam učenia sa pre následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 opísať vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu). 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Monologické 

Dialogické 

Induktívne a deduktívne 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 



 

Demonštrácia 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - fyzika 9.ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Magnetické a elektrické javy 

Elektrická energia 

16   

Magnet a jeho vlastnosti 

Magnetické póly Zeme  

Kompas  

Elektrické vlastnosti látok. 

Blesk  

Elektrický obvod a jeho časti: 

elektrický článok, batéria 

elektrických článkov , žiarovka, 

spínač, spojovacie vodiče 

Elektrické vodiče a izolanty 

Vedenie elektrického prúdu v 

kvapalinách 

Sériové a paralelné zapojenie 

žiaroviek 

Meranie veľkosti elektrického 

prúdu ampérmetrom. Jednotka 

veľkosti el. prúdu 1 A 

Meranie veľkosti elektrického 

napätia. Jednotka napätia 1 V 

Elektromagnet. Elektrický 

zvonček. Elektrické spotrebiče 

v domácnosti 

Pravidlá bezpečnosti pri 

zaobchádzaní s elektrickými 

zariadeniami 

Premena energie elektrického 

prúdu 

 

  oboznámiť sa s magnetom a jeho 

vlastnosťami, 

 vedieť určiť magnetické póly Zeme, 

 objasniť význam a využitie kompasu, 

 vymenovať elektrické vlastnosti 

látok, 

 poznať princíp vzniku blesku, 

 opísať elektrický obvod a jeho časti, 

 vymenovať elektrické vodiče 

a izolanty, 

 poznať princíp vedenia elektrického 

prúdu v kvapalinách, 

 opísať sériové a paralelné zapojenie 

žiaroviek, 

 merať veľkosť elektrického prúdu 

a napätia, 

 vymenovať jednotky elektrického 

prúdu a napätia, 

 opísať elektromagnet, elektrický 

zvonček, 

 vymenovať elektrické spotrebiče 

v domácnosti, 

 poznať pravidlá bezpečnosti pri 

zaobchádzaní s elektrickými 

zariadeniami, 

 opísať premenu energie elektrického 

prúdu. 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- riešenie 

problémov 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- riešenie 

problémov 



 

 

 

 

 

Energia v prírode a  technike 17   



 

Energia v prírode 

Slnko ako zdroj energie. 

Jednotka energie. Potrava ako 

zdroj energie. Vznik fosílnych 

palív  

Energia, ktorú nevieme využiť- 

elektrický výboj pri búrke, 

sopečná činnosť, zemetrasenie. 

Energia v technike  

Tradičné zdroje energie: 

využívanie fosílnych palív; 

tepelné, vodné a jadrové 

elektrárne  

Netradičné zdroje energie: 

využitie slnečnej energie, 

geotermálnej energie a energie 

vetra 

Zákon zachovania energie 

Spotreba a racionálne 

hospodárenie s energiou 

 

  poznať význam slnka a potravy ako 

zdrojov energie, 

 opísať vznik fosílnych palív, 

 vymenovať nevyužiteľné zdroje 

energie – elektrický výboj pri búrke, 

sopečnú činnosť a zemetrasenie, 

 poznať tradičné zdroje energie – 

fosílne palivá, tepelné, vodné 

a jadrové elektrárne, 

 opísať netradičné zdroje energie – 

slnečná energia, geotermálna energia 

a energie vetra, 

 poznať zákon zachovania energie, 

 objasniť význam racionálneho 

hospodárenia s energiou a jej 

spotreby. 

 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- riešenie 

problémov 

 

 

 



 

Proces 

Žiaci sa učia určovať póly a vlastnosti magnetu, určujú svetové strany podľa kompasu. 

Poznávajú praktické využitie elektromagnetu. V manuálnych činnostiach zostavujú elektrický 

obvod, zapájajú elektrický zvonček do elektrického obvodu, v praktických činnostiach 

používajú voltmeter a ampérmeter, zapisujú si namerané hodnoty. Precvičujú si manuálne 

činnosti ako výmena žiarovky, zapojenie elektrického spotrebiča, výmena monočlánku.  

 

Učebné osnovy chémia 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a príroda Chémia 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Charakteristika predmetu: 

Vyučovací predmet chémia podáva žiakom základné vedomosti o niektorých prvkoch, 

zlúčeninách a chemických reakciách s dôrazom na ich praktické vyžitie.  

Žiaci získavajú elementárne poznatky o chemických prvkoch a vybraných okruhoch 

anorganických a organických látok, o ich význame a použití v každodennom živote.  

Žiaci si osvojujú základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a pritom si osvojujú 

pravidlá bezpečnej práce. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 spoznávať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a využitie v 

každodennom živote,  

 oboznámiť sa so zložením a vlastnosťami niektorých chemických látok,  

 chápať horenie ako chemickú reakciu,  

 vedieť uviesť na praktických príkladoch spôsoby oddeľovania zložiek zmesí,  

 vedieť dodržiavať zásady bezpečnej práce s kyselinami a hydroxidmi,  

 uvedomovať si nebezpečenstvo výbuchu pri unikaní plynných palív v uzavretom 

priestore,  

 oboznámiť sa so základnými zdravotnými a environmentálnymi dôsledkami pôsobenia 

chémie v živote človeka.  

 



 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete chémia v deviatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií:  

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania  

 prečítať a porozumieť prečítanému textu, 

 rozširovať slovnú zásobu u žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie. 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 aktívne sa zapájať do diania na hodine, 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 používať vyučovacie programy. 

 prejaviť zodpovednosť pri znečisťovaní životného prostredia, 

 chrániť prírodu pre budúce generácie. 

 viesť žiakov k vytváraniu pravidiel práce v tíme, 

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, 

 viesť žiakov k sebahodnoteniu. 

 počúvať a rešpektovať iných, vysloviť svoj názor, 

 uvedomovať si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, navrhnúť riešenia, 

na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 



 

Výklad 

Projektové vyučovanie 

Interaktívne vyučovanie 

Experimentálna metóda 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Motivačné metódy 

Pokus 

Riadený rozhovor 

Frontálna práca 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Praktická činnosť  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - chémia 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Úvod do chémie 
7  

 

Chemické laboratórium. 

Vlastnosti látok.  

Skupenstvá látok. 

Zloženie a štruktúra látok.  

Zmesi.  

Oddeľovanie zložiek zmesí 

 

  poznať chemické laboratórium, 

 vymenovať vlastnosti a skupenstvá 

látok,  

 určiť skupenstvo látok, 

 poznať zloženie a štruktúru látok, 

 rozlíšiť zmesi podľa ich zložiek, 

 poznať spôsoby oddeľovania zložiek 

zmesí. 

 

OŽZ-bezpečnosť pri 

práci 

ENV- pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami 

OSR-dôslednosť 

 

Chemické prvky 
4  

 

 

Kovy (železo, hliník, meď, zinok, 

zlato, striebro).  

Korózia kovov.  

Nekovy (vodík, kyslík, dusík, uhlík, 

síra) 

 

 

 vymenovať kovové a nekovové 

prvky, 

 oboznámiť sa s procesom korózie 

kovov, 

 poznať vlastnosti a využitie kovov 

a nekovov. 

 

ENV- negatívne zásahy 

človeka do prírody a ich 

dôsledky 

ENV- pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami 

Voda a vzduch 4  
 

Chemické zloženie vody, úprava 

povrchovej vody, čistenie odpadovej 

vody.  

Chemické zloženie vzduchu, 

znečisťovanie vzduchu.  

Ochrana čistoty vody a vzduchu.  

 

 poznať chemické zloženie vody 

a vzduchu, 

 oboznámiť sa s procesom úpravy 

povrchovej vody a čistenia odpadovej 

vody, 

 poznať význam vody a vzduchu pre 

človeka, 

 poznať faktory znečistenia vzduchu, 

 vymenovať spôsoby ochrany čistoty 

vody a vzduchu 

ENV- negatívne zásahy 

človeka do prírody a ich 

dôsledky 

ENV- pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami 

 

Anorganické zlúčeniny 

 
8  

 



 

Oxidy - vznik, význam a použitie.  

Kyseliny – vlastnosti, použitie.  

Hydroxidy – vlastnosti, použitie.  

Soli – vznik solí, použitie.  

Soli ako priemyselné hnojivá. 

Stavebné spojivá.  

Keramický a sklársky priemysel. 

 

 

 poznať vlastnosti a použitie oxidov, 

 poznať vlastnosti a použitie známych 

kyselín, 

 poznať vlastnosti a použitie známych 

hydroxidov, 

 poznať vlastnosti a použitie 

niektorých solí, 

 vymenovať priemyselné hnojivá 

a stavebné spojivá, poznať ich 

význam v praxi, 

 oboznámiť sa s keramickým 

a sklárskym priemyslom. 

 

ENV- negatívne zásahy 

človeka do prírody a ich 

dôsledky 

ENV-. chápať, 

analyzovať a hodnotiť  

vzťahy medzi človekom 

a jeho životným 

prostredím 

ENV- pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami 

Organické zlúčeniny 10  
 

Organické látky.  

Hlavné skupiny organických 

zlúčenín.  

Uhľovodíky (zemný plyn, metán, 

propán, bután).  

Deriváty uhľovodíkov (alkoholy, 

organické kyseliny).  

Ropa: vlastnosti, ťažba, spracovanie. 

Plasty.  

Bezpečnosť pri práci s ropnými 

produktmi  

Prírodné látky (cukry, tuky 

bielkoviny). 

 

 

 oboznámiť sa s organickými 

zlúčeninami a ich hlavnými 

skupinami 

 vymenovať známe uhľovodíky 

a deriváty uhľovodíkov, 

 poznať vlastnosti, využitie a 

spracovanie ropy, 

 vymenovať plasty, poznať ich 

využitie a hodnotiť ich z hľadiska 

ochrany životného prostredia 

 oboznámiť sa s bezpečnosťou pri 

práci s ropnými produktmi, 

 vymenovať prírodné látky, poznať 

ich význam z hľadiska starostlivosti 

o zdravie 

ENV- negatívne zásahy 

človeka do prírody a ich 

dôsledky 

ENV- pochopiť 

súvislosti medzi 

lokálnymi a globálnymi 

problémami 

 

 

 

OŽZ-Správna 

životospráva, režim dňa 

a miesto pohyb. aktivity   

 

Proces 

Žiaci poznávajú symboly (výstražné značky) na nálepkách látok, ktoré poškodzujú zdravie, 

napríklad: jedy, žieraviny, horľaviny, výbušniny.  

Žiaci sa učia využívať poznatky z chémie pri činnostiach v bežnom živote. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese pre osvojenie učiva sa využívajú demonštračné a žiacke 

chemické pokusy a laboratórne práce.  

Učebné osnovy biológia  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a príroda  Biológia 1 1+1 

 Spolu 1 2 

 

Charakteristika predmetu: 

Učivo biológie nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili  vo vlastivede. Žiaci  získavajú 

základné poznatky o živej a neživej prírode a prírodných procesoch vo vzájomných 



 

súvislostiach. Oboznamujú sa so    základnou stavbou tela a spôsobom života živočíchov, 

rastlín a iných organizmov, s podmienkami ich zdravého vývinu, s ochranou a tvorbou 

životného prostredia. Učia sa chápať prírodu ako zdroj trvale udržateľného života na Zemi. 

Učia sa o škodlivosti fajčenia, alkoholu, toxikománie a dôsledkoch na ľudský organizmus. 

Vyučovanie biológie je nevyhnutné realizovať najmä v prirodzenom prostredí, v konkrétnych  

podmienkach prírodného prostredia v danom regióne prostredníctvom vychádzok, exkurzií 

a názorného  materiálu v súčinnosti s praktickou skúsenosťou mentálne postihnutých žiakov. 

Konkrétne druhy rastlín a živočíchov si môže vyučujúci určiť podľa regiónu, v ktorom sa 

škola nachádza. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 poznať živočíchy, rastliny a iné organizmy v závislosti od prostredia, v ktorom žijú,                          

 poznať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím,                                                          

 učiť sa poznávať najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných   

organizmov,              

 oboznámiť sa s ochranou a tvorbou  životného prostredia.           

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete biológia v siedmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu  vzdelávania a  

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý  

stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  

 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi. 

 aktívne sa zapájať do diania na hodine, 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,  



 

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 uvedomiť si význam umenia a kultúry a zvlášť hudby v živote ľudí, 

 používať IKT primerane veku a úrovni žiakov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - biológia 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezová téma 

Príroda a jej prírodné deje 10 
 

 
 

Rozmanitosť a život 

organizmov.                                                                                              

Hlavné skupiny organizmov v 

prírode, ich znaky – baktérie, 

huby, rastliny, živočíchy.                                  

Životné prostredie, jeho vplyv 

na jednotlivé organizmy. 

Hlavné skupiny organizmov 

v prírode, ich znaky – 

baktérie, huby, rastliny, 

živočíchy. 

  Poznať organizmy 

 

 Poznať hlavné skupiny organizmov 

v prírode 

 

 Poznať význam životného 

prostredia a jeho vplyv na 

organizmy 

 Vedieť vymenovať hlavné skupiny 

organizmov v prírode 

Environmentálna výchova 

- rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

 

Voda ako životné 

prostredie. 
16   

Závislosť organizmov od 

prostredia, v ktorom žijú.                                                                 

Význam vody pre život 

rastlín, živočíchov a človeka.                                                                             

Zdroje znečisťovania vôd. 

  Poznať závislosť organizmov od 

prostredia v ktorom žijú 

 

 Poznať význam vody pre život 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Výklad 

Rozhovor 

Vysvetľovanie 

Pozorovanie 

Ukážka 

Praktická metóda 

Braistorming 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca  



 

Ochrana vôd, najmä zdrojov 

pitnej vody. Živočíchy a 

rastliny stojatých vôd – 

močiarov, jazier, rybníkov a 

nádrží.                                                        

Rastliny stojatých vôd: pálka 

úzkolistá, lekno biele, 

žaburinka menšia.                                                        

Živočíchy stojatých vôd: 

kapor obyčajný, mlok veľký, 

korytnačka bahenná, pijavica 

lekárska,  

larvy komárov. Živočíchy 

tečúcich vôd:  pstruh potočný, 

šťuka obyčajná, ostriež 

riečny, rak riečny. 

 

Rastliny a živočíchy brehov 

vôd. Najčastejšie rastliny: 

vŕba biela, jelša lepkavá, 

záružlie  

močiarne,nezábudka 

močiarna.                                                                                            

Živočíchy: ondatra pižmová, 

kačica divá, užovka obyčajná, 

skokan hnedý, vážka ploská,  

komár piskľavý.                                                                                                                       

Chránené živočíchy: rosnička 

zelená, bocian biely.                                                           

Pozorovanie predstaviteľov 

rastlín a živočíchov vo 

vodnom prostredí a pri vode v 

najbližšom okolí.                        

 Oboznámiť sa so zdrojmi 

znečisťovania vôd,  

 

 Oboznámiť sa s ochranou vôd, 

hlavne vody pitnej 

 Oboznámiť sa so živočíchmi 

žijúcimi v okolí stojatých vôd 

 Oboznámiť sa s rastlinami rastúcimi 

v okolí stojatých vôd 

 

 

 

 Poznať živočíchy tečúcich vôd a ich 

ochrana 

 

 

 

 Poznať rastliny a živočíchy brehov 

vôd a ich ochrana 

 

 

 

 Poznať chránené živočíchy 

 Vedieť aký význam dávajú 

jednotlivé rastliny a živočíchy pre 

človeka 

 

 Poznať chránené živočíchy 

 Vedieť aký význam dávajú 

jednotlivé rastliny a živočíchy pre 

človek 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

Ochrana života a zdravia 

-dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

-používanie ochranných 

pomôcok 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

- rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

 

- rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Les – spoločenstvo 

organizmov 
10 

  

Vzťahy medzi živými 

organizmami a životným 

prostredím v lese.  

Les – hospodársky významné 

spoločenstvo organizmov.                                                              

Lesné dreviny: ihličnaté, 

listnaté, stromy a kríky.                                                                      

Byliny: papraď samčia, 

jahoda lesná, machy, 

lišajníky, liečivé byliny.                                                      

Lesné živočíchy: srna hôrna, 

ropucha krátkonohá, ďateľ 

veľký, vretenica obyčajná, 

lykožrút  

smrekový a iné, v lese žijúce 

organizmy.                                                                                          

Huby: jedovaté (muchotrávka 

zelená), nejedlé (hríb 

satanský), jedlé (hríb 

dubový).              

  Poznať vzťahy medzi živými 

organizmami a životným 

prostredím  v lese 

 

 

 Vedieť vymenovať lesné dreviny, 

byliny 

 

 

 

 Oboznámiť sa  s lesnými 

živočíchmi 

 

 

 Poznať huby 

 

 Poznať nejedlé huby 

 

 Poznať potravové vzťahy medzi 

organizmamami 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

 



 

Potravové vzťahy medzi 

organizmami – potravové 

reťazce.                                                   

Význam lesov, ich ochrana.                                                                                                  

Pozorovanie v lese, 

poznávanie niektorých 

živočíchov, rastlín a iných 

organizmov žijúcich v  

lese. 

Vysokohorská vegetácia                                                                                                            

Význam a ochrana 

vysokohorskej vegetácie.                                                                     

Charakteristickí predstavitelia 

rastlín ( machy, lišajníky, 

kosodrevina, borievka nízka,  

plesnivec alpínsky) a 

živočíchov (kamzík 

vrchovský, svišť horský, orol 

skalný). 

 

 

 Oboznámiť sa s významom  

        lesa a jeho ochranou 

 

 Poznávať niektoré živočíchy, 

rastliny a iné organizmy žijúce v 

lese 

 

 Oboznámiť sa s pojmom 

vysokohorská vegetácia jej význam 

a ochrana 

 

 Vymenovať charakteristických 

predstaviteľov vysokohorskej 

vegetácie (rastliny, živočíchy…) 

 

 

Lúky a pasienky – 

spoločenstvo organizmov 

 

10   

Ošetrovanie lúk a pasienkov, 

zúrodňovanie – ich význam.                                                       

Vzájomný vzťah medzi 

rastlinami a živočíchmi.                                                                       

Rastliny: trávy, ďatelina 

lúčna, lúčne kvety.                                                                           

Živočíchy: ovca domáca, tur 

domáci, jašterica obyčajná, 

koník lúčny, lienka veľká, 

motýle,  

ovad hovädzí.                                                                                                                                           

  

 Oboznámiť sa s ošetrovaním lúk a 

pasienkov 

 Poznať vzájomný vzťah medzi 

rastlinami a živočíchmi 

 

 Vedieť vymenovať rastliny rastúce 

na lúkach a pasienkoch 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

 

Polia 10   



 

Pôda a jej význam pre 

človeka.                                                                                                   

Starostlivosť o pôdu. Ochrana 

pôdy.                                                                                 

Hospodársky významné 

rastliny: obilniny, okopaniny, 

olejniny, krmoviny.                                          

Buriny – vlčí mak a iné.                                                                                                      

Biologická ochrana rastlín, 

chemická ochrana rastlín – ich 

význam.                                      

Živočíchy polí: zajac poľný, 

hraboš poľný, jarabica poľná, 

bažant obyčajný, škovránok 

poľný,  

svrček poľný.                                                                                                                       

Škodcovia: pásavka 

zemiaková, krtonôžka 

obyčajná. 

  Poznať význam pôdy pre človeka 

 Naučiť sa starať o pôdu 

 Poznať hospodarsky významné 

rastliny 

 Vedieť rozlíšiť burinu 

 Oboznámiť sa s biologickou a 

chemickou ochranou rastlín 

 

 Poznať živočíchov polí 

 

 

 

 

 Oboznámiť sa so škodcami 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní  

 

Záhrady a sady 10   

Vzťah medzi rastlinami a 

živočíchmi v spoločenstve 

záhrad a sadov, ich význam 

pre človeka.           

Záhrady a sady v rôznych 

ročných obdobiach.                                                                     

Pestovanie rastlín a 

starostlivosť o ne v rôznych 

ročných obdobiach.                                    

Zelenina, ovocné stromy, kry 

a byliny; okrasné stromy, kry 

a kvety – jednoročné, 

dvojročné  

trvalky.                                                                                                                                      

Najčastejšie živočíchy: krt 

obyčajný, jež bledý, hrdlička 

záhradná, drozd čierny, 

sýkorka  

veľká, vrabec domový, škorec 

obyčajný, mlynárik 

kapustový, chrúst obyčajný, 

obaľovač 28 

jablčný, slimák záhradný, 

dážďovka obyčajná.                                                                        

Opeľovače: včela medonosná, 

čmeľ zemný. 

  

 Poznať vzťah medzi rastlinami a 

živočíchmi v spoločenstve záhrad a 

sadov 

 

 Rozlíšiť záhrady a sady v rôznych 

ročných obdobiach 

 

 Vedieť pestovať rastliny 

 

 Poznať dôležitosť konzumácie 

ovocia a zeleniny  

 Poznať rozdiel medzi rastlinymi 

 

 Poznať živočíchov záhrad 

 

 Poznať užitočnosť včely 

medonosnej 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Proces 

V biológii nadväzujeme na poznatky, ktoré si žiaci osvojili v nižších ročníkoch vo vlastivede. 

Učia sa poznávať vzájomné vzťahy medzi organizmami a medzi organizmami a prostredím. 

Vyučovanie biológie realizujeme aj v prirodzenom prostredí, v konkrétnych podmienkach 



 

prírodného prostredia prostredníctvom vychádzok a názorného materiálu v súčinnosti s 

praktickou skúsenosťou žiakov. 

 

Učebné osnovy biológia  8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a príroda  Biológia 1 1+1 

 Spolu 1 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

    získať základné poznatky o stavbe jednotlivých sústav ľudského tela a o ich 

základných činnostiach, 

    určiť ako sa prenášajú nákazlivé choroby a ako im predchádzať, 

    vysvetliť dôsledky prenosu nákazlivých chorôb, dôsledky užívania alkoholu, drog 

a fajčenia na ľudský organizmus, 

   získať vedomosti o príčinách šírenia pohlavných chorôb a ich škodlivých 

dôsledkoch na ľudský organizmus, 

   dokázať prakticky poskytnúť prvú pomoc. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete biológia v ôsmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumieť obsahu písaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 prejaviť zodpovednosť pri znečisťovaní životného prostredia, 

 chrániť prírodu pre budúce generácie. 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z 

médií a internetu, 

 diskutovať o existujúcich rizikách, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 



 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 prejaviť aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, navrhnúť riešenia, 

na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém. 

 počúvať a rešpektovať iných, vysloviť svoj názor, 

 uvedomovať si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - biológia 8. ročník  

Názov tematického 

celku 

Témy 

H 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

Človek ako súčasť 

prírody 
6  

 

Pôvod a vývoj 

človeka 

  Vymenovať spoločné znaky živočíchov 

a človeka. 

 Popísať vývoj človeka. 

ENV – zachovanie 

biodiverzity 

Ľudské rasy   Určiť pôvod jednotlivých    ľudských plemien. 

 Vysvetliť pojem rasizmus. 
MKV – ľudské rasy 

Ľudský organizmus 

ako celok 

  Vymedziť pojmy bunka a tkanivo. 

 Ukázať hlavné časti ľudského tela. 

 Vymenovať sústavy orgánov. 

OŽZ – životné funkcie 

Sústavy orgánov 

ľudského tela 
42  

 

Oporná a pohybová 

sústava 

  Rozdeliť kosti podľa druhu. 

 Vymenovať kosti končatín. 

 Definovať svalovú sústavu. 

 Posúdiť význam telesnej práce a športu pre vývin 

kostí a svalov. 

 Popísať prvú pomoc pri zlomeninách. 

ENV – kvalita života 

OSR – zdravý životný 

štýl 

OŽZ - základné ošetrenie  

Obehová sústava   Pomenovať krvné cievy v tele. OŽZ – zdravá 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Monologické 

Dialogické 

Demonštrácia 

Problémová metóda 

Individuálna 

Skupinová 

Frontálna 



 

 Uviesť základné zložky krvi. 

 Vysvetliť význam krvných skupín. 

 Opísať činnosť srdca, jeho dôležitosť pre život. 

 Posúdiť vplyv práce a športu na srdce a krvný obeh. 

 Charakterizovať jednotlivé poranenia ciev. 

 Predviesť vonkajšiu masáž srdca na bábke. 

životospráva – 

predchádzanie infarktu 

OSR – psychohygiena 

 

Dýchacia sústava   Vymenovať základné orgány dýchacej sústavy. 

 Opísať stavbu pľúc a ich dôležitosť pre život. 

 Zdôvodniť potrebu starostlivosti o dýchacie orgány. 

 Demonštrovať prvú pomoc pri zastavení dýchania. 

OŽZ – zdravá 

životospráva – 

predchádzanie infarktu 

OSR – psychohygiena 

Tráviaca sústava   Vymenovať orgány tráviacej sústavy. 

 Zdôvodniť potrebu starostlivosti o ústnu dutinu 

a chrup. 

 Pomenovať choroby tráviacich orgánov. 

OSR – zdravý životný 

štýl 

 

Vylučovacia sústava   Definovať časti vylučovacej sústavy. 

 Vysvetliť činnosť orgánov močovej sústavy. 

 Vymenovať choroby močových orgánov. 

OSR – zdravý životný 

štýl 

 

Kožná sústava   Vymenovať deriváty kože. 

 Zdôvodniť dôležitosť starostlivosti o kožu. 

 Vymenovať poranenia kože a spôsob ich ošetrenia. 

OŽZ – ochrana zdravia 

pred parazitmi 

Nervová sústava 

Zmyslové orgány 

  Vysvetliť význam nervovej sústavy. 

 Pomenovať časti nervovej sústavy. 

 Definovať jednotlivé zmyslové orgány a ich časti. 

OSR – zvládanie 

stresových situácií 

MV – vplyv médií na 

poškodenia zraku 

a sluchu 

 

Duševné zdravie 

 

4  

 

Závislosť od drog   Posúdiť škodlivosť drog na   ľudský organizmus. 

 Vypísať ochorenia spôsobené užívaním drog. 
OSR – zodpovednosť za 

svoje konanie 

Prvá pomoc pri 

úrazoch a šoku 

  Určiť príznaky vnútorného krvácania. 

 Uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy. 

 Napísať telefónne číslo lekárskej záchrannej služby. 

OŽZ -  zásady pri 

poranení panvy, krčnej 

chrbtice, šoku 

Rozmnožovanie 

a vývin jedinca 
6  

 

Vnútromaternicový 

vývin jedinca 
 

 Zopakovať poznatky o  rozmnožovaní rastlín 

a živočíchov. 

 Pomenovať časti ženských a mužských 

pohlavných orgánov. 

 Popísať vnútromaternicový vývin jedinca. 

OŽZ – interrupcie 

OŽZ – pohyb a pobyt v 

prírode 

Jednotlivé obdobia 

života človeka 
 

 Vymenovať obdobia života človeka. 

 Porovnať obdobia detstva, puberty a dospelosti. 
OŽZ – pohyb a pobyt v 

prírode 

Prenášače 

a pôvodcovia 

rozličných ochorení 

4  

 

 

Prenášače - druhy 

hmyzu 

  Uviesť druhý škodlivého hmyzu. 

 Opísať muchu domovú, švába obyčajného 

a plošticu posteľnú. 

ENV – vplyv 

chemických postrekov na 

životné prostredie 

Ochrana pred 

škodlivým hmyzom 

  Navrhnúť najjednoduchšiu ochranu pred 

hmyzom. 

 Vysvetliť ako sa chrániť pred všou, blchou 

a svrabovcom. 

 Dodržiavať základné hygienické návyky. 

ENV – vplyv 

chemických postrekov na 

životné prostredie 



 

Účinky rastlín na 

ľudský organizmus 
4  

 

Liečivé rastliny   Vymenovať zásady, ktoré je  potrebné dodržať 

pri zbere rastlín. 

 Nájsť liečivé rastliny v atlase rastlín 

a pomenovať ich. 

OŽZ – poznávanie 

liečivých rastlín– 

ochrana zdravia 

Jedovaté a zdraviu 

škodlivé rastliny 

  Vymenovať jedovaté rastliny rastúce v svojom 

okolí. 

 Odlíšiť liečivé rastliny od zdraviu škodlivých. 

OŽZ – poznávanie 

jedovatých rastlín – 

ochrana zdravia 

 

Proces 

K správnej životospráve, stravovaniu, dennému režimu vedieme žiakov cez pochopenie 

základnej činnosti jednotlivých orgánov ľudského tela. Učíme ich, že za svoje zdravie sú sami 

zodpovední. Vysvetľujeme im, že neviazaný pohlavný život vedie k narušeniu citového života 

človeka a je príčinou šírenia pohlavných chorôb a AIDS. Poučíme ich o hygiene tela, bielizne 

a bytu ako najúčinnejšej ochrane pred šírením nákazlivých ochorení. 

 

Učebné osnovy biológia  9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a príroda  Biológia 1 1+1 

 Spolu 1 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 získať základné poznatky o stavbe Zeme, vývoji života na Zemi a vývoji človeka,  

 poznať najdôležitejšie minerály a horniny Slovenska a ich využitie,  

 poznať spôsoby ťažby minerálov a hornín,  

 poznať typy pôdy a spôsoby ochrany pôdy,  

 poznať chránené krajinné oblasti, národné parky, prírodné rezervácie na Slovensku a 

vo svojom regióne,  

 vedieť, aké činnosti človeka poškodzujú životné prostredie,  

 pochopiť dôsledky znečisťovania životného prostredia a možnosti jeho ochrany. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete biológia v deviatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 



 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

 rozumieť obsahu písaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 prejaviť zodpovednosť pri znečisťovaní životného prostredia, 

 chrániť prírodu pre budúce generácie. 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, z 

médií a internetu, 

 diskutovať o existujúcich rizikách, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 prejaviť aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, navrhnúť riešenia, 

na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém. 

 počúvať a rešpektovať iných, vysloviť svoj názor, 

 uvedomovať si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - biológia 9. ročník  

Názov tematického 

celku 

Témy 

H 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Monologické 

Dialogické 

Demonštrácia 

Problémová metóda 

Individuálna 

Skupinová 

Frontálna 



 

Vzájomná závislosť 

živej a neživej 

prírody.  
10  

 

Živá a neživá príroda 

Vzájomná závislosť 

živej a neživej 

prírody 

  vymenovať súčasti živej a neživej prírody, 

 chápať vzťahy medzi živou a neživou prírodou. 

 

ENV – prírodné zdroje, 

ich využívanie a ochrana 

ENV – zachvanie 

biodiverzizy na Zemi 

Vznik a vývoj Zeme 12  
 

Vznik a vývoj Zeme. 

Stavba Zeme. Dejiny 

zemskej kôry. 

Základné stavebné 

jednotky zemskej 

kôry.  

Minerály a horniny, 

ich vznik. 

  poznať zákonitosti vzniku a vývoja zemskej 

kôry, 

 chápať vznik a vývoj života na Zemi, 

 poznať dejiny zemskej kôry, 

 poznať základné stavebné jednotky zemskej 

kôry, 

 vymenovať najznámejšie minerály a horniny, 

 poznať proces vzniku minerálov a hornín 

ENV – kvalita života na 

Zemi 

ENV -   význam 

prírodných zdrojov pre 

človeka, obnoviteľné a 

neobnoviteľné prírodné 

zdroje, racionálne  

využívanie prírodných 

zdrojov vo vzťahu k 

udržateľnému rozvoju 

 

Geologické procesy. 
14  

 

Vnútorné a vonkajšie 

geologické procesy. 

Premena a premenené 

horniny.  

Ťažba minerálov a 

hornín. 

  rozlíšiť vonkajšie a vnútorné geologické 

procesy, 

 opísať proces premeny hornín, 

 vymenovať známe premenené horniny, 

 poznať význam ťažby nerastov a hornín 

z praktického a ekologického hľadiska. 

 

ENV – ľudské aktivity a 

ich vplyv na životné 

prostredie 

ENV – racionálne 

využívanie prírodných 

zdrojov 

OŽZ -  ochrana života a 

zdravia pri prírodných 

katastrofách 

ENV – ochrana 

prírodného bohatstva 

Pôda. 15  
 

Pôda.  

Vznik pôdy, zloženie 

pôdy.  

Druhy a význam 

pôdy. 

 

 poznať proces vzniku pôdy a jej zloženie, 

 vymenovať pôdne druhy, 

 hodnotiť význam pôdy z hľadiska jej ochrany 

a významu pre človeka. 
 

ENV - význam pôdy pre 

život na Zemi, ochrana 

pôdy, dôsledky erózie, 

znečisťovanie pôdy 

Životné prostredie 

človeka 
15  

 

Životné prostredie 

človeka. 

Znečisťovanie 

životného prostredia. 

Ochrana prírody, 

chránené územia. 

Ochrana rastlín a 

živočíchov.  

  poznať a vymenovať príčiny znečisťovania 

životného prostredia, 

 určiť znečisťovateľa v najbližšom prostredí, 

 chápať význam ochrany prírody, 

 poznať chránené územia v širšom regióne školy, 

 vysvetliť význam zákonnej ochrany rastlín 
a živočíchov. 
 

ENV -  príčiny a 

dôsledky globálnych 

ekologických problémov  

ENV - spotreba vecí, 

energie, odpady, vplyv 

na prostredie 

 

 

 



 

Proces 

Žiaci sa oboznamujú s vývojom zemskej kôry a života na nej, so stavbou Zeme, s 

najdôležitejšími minerálmi a horninami na Slovensku, s ochranou prírody. Pri ťažbe a využití 

nerastných surovín vychádzame predovšetkým z podmienok svojho regiónu. Žiaci poznávajú 

ochranu prírody cez svoj región (chránenú krajinnú oblasť, národný park, prírodnú rezerváciu, 

prírodnú pamiatku). Učíme ich pochopiť význam starostlivosti o čistotu ovzdušia, pôdy, vody, 

ochranu rastlín a živočíchov. Prostredníctvom triedenia odpadu sa žiaci učia pochopiť 

recykláciu materiálov. 

 

Učebné osnovy dejepis  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek 

 a spoločnosť 

Dejepis 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Charakteristika predmetu: 

Cieľom predmetu dejepis je vytvárať a formovať historické vedomie ţiakov, na základe 

ktorého by boli schopní pochopiť minulosť a prítomnosť krajiny, v ktorej ţijú, situáciu 

Slovenskej republiky ako aj jej postavenie v Európe a zároveň si uvedomovať potrebu 

mierového spolunaţívania národov. Vytvoriť elementárne predstavy z histórie na základe 

obrazového vnímania, celkového poznávania najdôleţitejších období našich národných dejín 

so zameraním  na pokrok, na najzákladnejšiu orientáciu vo vývoji spoločnosti,  v slovenských 

dejinách, vo významných historických udalostiach, v osobnostiach, v kultúre.  Dávame 

prednosť obraznej prezentácii dejín s vyuţitím kultúrno-historických pamiatok regiónu, 

zaujímavému rozprávaniu o udalostiach, osobnostiach, kultúrnohistorických pamiatkach, 

efektívnemu využitiu umelecky spracovaných historických udalostí a osobností, poznávacej a 

emocionálnej zaangaţovanosti ţiakov pred pamäťovým osvojovaním historických faktov.   

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 Vytvoriť elementárne historické predstavy žiakov,                                                                      

 poznať najdôležitejšie obdobia našich národných dejín so zameraním na pokrok,                               

 naučiť žiaka pracovať s učebnicou,                                                                                                    

 naučiť žiaka čítať súvislý text a snažiť sa mu porozumieť,                                                              

 vedieť využívať názorný materiál, „čítať obrázky“, časové priamky. 



 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete dejepis v siedmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu  vzdelávania a  

 jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 rozumie obsahu písaného textu, dokáže ho ústne zreprodukovať, 

 vie samostatne písomne komunikovať (nakoľko mu to umožňuje dosiahnutý  

stupeň vo vývine jemnej motoriky a aktuálna úroveň zrakovo-motorickej koordinácie),  

 dokáže určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 je schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi. 

 aktívne sa zapájať do diania na hodine, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,  

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

  používať IKT primerane veku a úrovni žiakov. 

 prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využíva rôzne možnosti zhromažďovania  informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 vie používať vyučovacie programy, 

 chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 



 

 dokáže využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych  

pracovných úloh a praktického života, používa pri tom konkrétne a abstraktné myslenie,  

 rozumie a používa základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápe základné  prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vie porovnávať  

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Projektové metódy 

Braistorming 

Projektové vyučovanie 

Metódy dialogické 

Metódy výkladu 

Dialogické metódy 

Metódy demonštrácie 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - dejepis 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Neskorý stredovek v našich 

národných dejinách      
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Zámorské objavy a ich vplyv na rozvoj 

hospodárstva.  

 

Renesančné kultúrne pamiatky na 

Slovensku, najmä vo vlastnom regióne.                                               

 

 

Život šľachty a poddaných v 16. storočí.                                                                                        

Turecké nájazdy do Uhorska.    

 

Bratislava – hlavné mesto Uhorska.      

 

Bitka pri Moháči. 

 

Roľnícke a banícke povstania v 

  Oboznámiť sa s pojmom 

zámorské objavy 

 Poznať najznámejších 

objaviteľov 

 Vedieť vymenovať 

najznámejšie kultúrne 

pamiatky na Slovensku 

a v našom regióne  

 Vedieť ako sa zmenil spôsob 

života šľachty 

 Vedieť ako sa bránili mestá 

proti Turkom 

 Vedieť prečo sa Bratislava 

stala hlavným mestom Uhorska 

 Opísať bitku pri Moháči 

 

 Opísať vzburu baníkov 

a roľníkov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

-dodržiavanie zásad bezpečnosti 

v triede 

používanie ochranných pomôcok 



 

 

 

 

Uhorsku.                                                                                     

Vznik habsburskej monarchie.                                                                                                       

České stavovské povstanie. Bitka na 

Bielej hore.            

 

J. A. Komenský.    

 

J. Jánošík – symbol boja za slobodu a 

spravodlivosť.                                                             

Baroková kultúra a jej pamiatky na 

Slovensku, najmä vo vlastnom regióne. 

 Poznať vznik habsburskej 

monarchie 

 Opísať české stavovské 

povstanie 

 Poznať príčiny bitky na Bielej 

hore 

 Oboznámiť sa s osobnosťou J. 

A. Komenského 

 Oboznámiť sa s osobnosťou 

Juraja Jánošíka 

 Poznať najznámejšie pamiatky 

barokovej kultúry vo vlastnom 

regióne a na Slovensku 

-rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

 

 

Hospodárska a sociálna situácia v 

našich krajinách v 18. – 19. storočí 
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Vznik a vývoj manufaktúr.                                                                                                                

 

Vývoj priemyslu na Slovensku. 

  Oboznámiť sa s pojmom 

manufaktúra 

 Opísať vývoj priemyslu na 

Slovensku 

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

 

Začiatok nového veku pre naše 

národy – národné obrodenie      

 

 

10 
 

 

Postavenie Slovákov v Uhorsku.                                                                                                

Slovenské národné obrodenie a jeho 

vývoj.                                                                                

 

A. Bernolák a bernolákovci.                                                                                                                       

 

 

Ľ. Štúr a štúrovci.  

Vytvorenie spisovného slovenského 

jazyka a rozvoj kultúry.                            

 

 

 

Revolučný rok 1848 v  

našich dejinách.                                                                              

Memorandum slovenského národa a 

Matica slovenská, slovenské národné 

školstvo.    

 

Vznik Rakúsko – Uhorska. 

  Poznať postavenie Slovákov 

v Uhorsku – ich ťažký život 

 Oboznámiť sa s vývojom 

slovenského národného 

obrodenia 

 Poznať význam spisovnej 

slovenčiny 

 Poznať osobnosť Ľudovíta 

Štúra a štúrovcov 

 Oboznámiť sa s vytvorením 

spisovného slovenského jazyka 

 Vedieť, čo žiadali Slováci 

v žiadostiach slovenského 

národa 

 Vedieť, kedy bolo vyhlásené 

Memorandum slovenského 

národa 

 Vedieť, kde bola založená 

Matica slovenská  

 Oboznámiť sa so slovenským 

národným školstvom 

 Oboznámiť sa so vznikom 

Rakúsko - Uhorska 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

-rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

-dodržiavanie zásad bezpečnosti 

v triede 

používanie ochranných pomôcok 

 



 

Proces 

Na vyučovacích hodinách dávame prednosť obraznej prezentácii dejín s využitím kultúrno– 

historických pamiatok regiónu, zaujímavému rozprávaniu o udalostiach, osobnostiach, 

kultúrno-historických pamiatkach, efektívnemu využitiu umelecky spracovaných historických 

udalostí a osobností, poznávacej a emocionálnej zaangažovanosti žiakov pred pamäťovým 

osvojovaním historických faktov. 

 

Učebné osnovy dejepis 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek 

 a spoločnosť 

 Dejepis 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 vysvetliť príčiny a následky prvej a druhej svetovej vojny, 

 využívať názorný materiál, „čítať obrázky“, časové priamky, 

 nakresliť jednoduchú časovú priamku a orientovať sa na nej, 

 pracovať s učebným materiálom a pracovným zošitom samostatne. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete dejepis v ôsmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou primeranou stupňu postihnutia, 

 prezentovať svoj názor a obhájiť si ho, 

 porozumieť obsahu písaného textu a zreprodukovať ho. 

 využiť získané poznatky v praxi, 

 orientovať sa v letopočtoch a na časovej osi, 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 využívať rôzne možnosti získavania informácií z kníh, encyklopédií, internetu. 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 



 

 uvedomovať si význam učenia a jeho potrebu pre budúci život, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení. 

   popísať viaceré riešenia problému, 

   riešiť úlohy v pracovnom zošite samostatne. 

 rešpektovať a prijímať názory druhých, 

 uvedomovať si vlastné potreby a možnosti, 

 posudzovať konanie iných v súlade s právami a morálkou. 

 vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, 

 obhajovať svoje názory v súlade s právami a slobodami iných, 

 porovnávať kultúru v minulosti a súčasnosti. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Dialogické 

Monologické 

Demonštrácia 

Problémová metóda 

Frontálne vyučovanie 

Práca v skupinách 

Práca vo dvojiciach 

Individuálna práca 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - dejepis  8. ročník  

 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Technické vynálezy na 

začiatku 20. storočia 
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Technické vynálezy 

v oblasti dopravy a energie 

  Vymenovať technické vynálezy v oblasti 

dopravy a energie. 

 Porovnať technické možnosti v minulosti 

a dnes. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna 

výchova 

- organizovať prácu 

 

Technické vynálezy 

v oblasti komunikácie a 

médií 

  Popísať technické vynálezy v oblasti 

komunikácie a médií. 

 Vysvetliť spôsob fungovania niektorých 

vynálezov. 

 Nakresliť čo najvernejšie vybrané technické 

vynálezy. 

 

Prvá svetová vojna 

6   



 

Vznik a príčiny prvej 

svetovej vojny  

  Vysvetliť príčiny vzniku prvej svetovej vojny. 

 Posúdiť opodstatnenosť vzniku prvej svetovej 

vojny. 

 Navrhnúť iné riešenie problému 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-vedieť riešiť 

konflikty 

-akceptácia iných 

ľudí 
Priebeh prvej svetovej 

vojny 

  Ukázať a vyznačiť na mape štáty zapojené do 

vojny. 

 Popísať priebeh prvej svetovej vojny. 

 Posúdiť správnosť konania predstaviteľov 

jednotlivých štátov. 

Koniec a dôsledky prvej 

svetovej vojny 

  Určiť víťazov a porazených v prvej svetovej 

vojne. 

 Vymenovať dôsledky prvej svetovej vojny. 

 Diskutovať o iných možnostiach riešenia 

konfliktu. 

 

Medzivojnové obdobie 

9   

Vznik Československa   Popísať vznik Československa. 

 Vyznačiť na mape územie nového štátu. 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-vypestovať  vzťah 

k vlasti. 

Historické osobnosti 

v medzivojnovom období 

  Vymenovať historické osobnosti 

v medzivojnovom období. 

 Popísať názory a konanie T. G. Masaryka. 

 Spoznať život M. R. Štefánika. 

Svetová hospodárska kríza 

a nástup fašizmu v Európe 

  Vysvetliť vznik a priebeh svetovej 

hospodárskej krízy. 

 Vymenovať dôsledky krízy. 

 Ukázať na časovej priamke vznik fašizmu 

v Európe 

Mníchovská dohoda 

a rozpad Československa 

  Vymenovať európske fašistické štáty. 

 Posúdiť konanie štátov pri podpise 

Mníchovskej dohody. 

 Opísať situáciu, ktorá viedla k rozpadu 

Československa. 

Slovenská republika 

v rokoch 1939 - 1945 

  Vyznačiť na časovej priamke vznik Slovenskej 

republiky. 

 Diskutovať o situácii v Slovenskej republike. 

 

Druhá svetová vojna 
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Vznik, príčiny a priebeh 

druhej svetovej vojny 

  Popísať príčiny vzniku druhej svetovej vojny. 

 Vymedziť na časovej osi začiatok druhej 

svetovej vojny. 

 Ukázať na mape štáty bojujúce na východnom 

a západnom fronte. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj-

pestovať vytrvalosť 

a zodpovednosť 

Slovenské národné 

povstanie 

  Určiť dátum vypuknutia Slovenského 

národného povstania. 

 Opísať priebeh oslobodzovania 

Československa. 

Vstup USA do vojny, 

koniec a dôsledky druhej 

svetovej vojny 

  Posúdiť vplyv vstupu USA do vojny. 

 Vymenovať dôsledky druhej svetovej vojny. 

 Diskutovať o iných možnostiach riešenia 

konfliktu.  

Povojnové obdobie a 

súčasnosť 

7   

Československo v rokoch 

1945 - 1968 

  Vysvetliť situáciu v Československu po druhej 

svetovej vojne. 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj-



 

 Ukázať na mape hranice východnej a západnej 

Európy. 

 Vymedziť vznik Československej socialistickej 

republiky. 

vypestovať vzťah k 

vlasti 

Rok 1968, Alexander 

Dubček 

  Vysvetliť dôležitosť roku 1968 v našich 

dejinách. 

 Oceniť prínos Alexandra Dubčeka pre 

Československo. 

Československo v rokoch 

1968 - 1989 

  Vysvetliť termín okupácia. 

 Vymedziť na časovej osi obdobie komunizmu. 

 Popísať november 1989 a pád komunizmu. 

Vznik Slovenskej 

republiky 

  Určiť presný dátum vzniku Slovenskej 

republiky. 

 Zaspievať slovenskú štátnu hymnu. 

 Nakresliť štátnu vlajku a štátny znak. 

 

Proces 

V preberanom učive objasňujeme konkrétne životné situácie, do ktorých sa ľudia dostávajú 

a svojim rozhodnutím môžu v dobrom alebo zlom ovplyvniť svoje prostredie. Žiaci za 

pomoci učiteľa odhaľujú aj to, čo je v minulosti negatívne, celý rad predsudkov, stereotypov, 

ktoré často pretrvávajú aj v prítomnosti. 

 

Učebné osnovy dejepis 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek 

 a spoločnosť 

 Dejepis 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 oboznámiť sa o začiatkom našich národných dejín, 

 orientovať sa na mape Slovenskej republiky, 

 vytvoriť elementárne historické predstavy žiakov,  

 poznať najdôležitejšie obdobia našich národných dejín so zameraním na pokrok, 

 pochopiť príčiny a následky prvej a druhej svetovej vojny,  

 vedieť využívať názorný materiál, čítať obrázky, časové priamky,  

 vedieť nakresliť jednoduchú časovú priamku podľa vzoru,  

 vedieť samostatné pracovať s pracovným zošitom. 

 

 

 



 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete dejepis v deviatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou primeranou stupňu postihnutia, 

 prezentovať svoj názor a obhájiť si ho, 

 porozumieť obsahu písaného textu a zreprodukovať ho. 

 využiť získané poznatky v praxi, 

 orientovať sa v letopočtoch a na časovej osi. 

    prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

    využívať rôzne možnosti získavania informácií z kníh, encyklopédií, internetu. 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomovať si význam učenia a jeho potrebu pre budúci život, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení. 

 popísať viaceré riešenia problému, 

 riešiť úlohy v pracovnom zošite samostatne. 

 rešpektovať a prijímať názory druhých, 

 uvedomovať si vlastné potreby a možnosti, 

 posudzovať konanie iných v súlade s právami a morálkou. 

 vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, 

 obhajovať svoje názory v súlade s právami a slobodami iných, 

 porovnávať kultúru v minulosti a súčasnosti. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Dialogické 

Monologické 

Demonštrácia 

Frontálne vyučovanie 

Práca v skupinách 

Práca vo dvojiciach 



 

Problémová metóda Individuálna práca 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - dejepis  9. ročník  

 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Pravek 

 

2   

Vznik a vývoj človeka    charakterizovať obdobie praveku, 

 poznať podmienky vzniku a vývoja 

človeka. 

 

OSR- 

sebavzdelávanie 

 

 

Starovek 

 

2    

Riečne civilizácie. 

Staroveké Grécko a Rím.  

 

  charakterizovať obdobie staroveku, 

 vymenovať riečne civilizácie, 

 charakterizovať Staroveké Grécko a Rím. 

 

MUV- 

akceptovanie inej 

kultúry 

Na úsvite našich 

národných dejín 

 

2    

Najstaršie národy na území 

Slovenska  

 

  charakterizovať najstaršie národy na území 

Slovenska. 

 

MUV- 

akceptovanie inej 

kultúry 

 

Kresťanský letopočet 

 

10    

Príchod Slovanov. 

Veľkomoravská ríša, 

kultúra Veľkomoravskej 

ríše.  

Slovensko súčasťou 

uhorského štátu.  

Vpád Tatárov.  

Matúš Čák Trenčiansky. 

Husitské hnutie Matej 

Korvín.  

Kultúra v stredoveku  

 

  charakterizovať obdobie kresťanského 

letopočtu, 

 opísať príchod Slovanov, 

 charakterizovať Veľkomoravskú ríšu a jej 

kultúru, 

 charakterizovať Slovensko ako súčasť 

uhorského štátu, 

 opísať vpád Tatárov, 

 oboznámiť sa s významnými osobnosťami 

kresťanského letopočtu – Matúš Čák 

Trenčiansky, Matej Korvín ako vodca 

husitského hnutia, 

 charakterizovať kultúru stredoveku 

OSR- 

sebavzdelávanie 

MUV- 

akceptovanie inej 

kultúry 

Turecké nebezpečenstvo 

 

6    

Obdobie humanizmu 

a renesancie.  

Bitka pri Moháči.  

Turecké nájazdy do 

Uhorska.  

17. storočie – katolíci 

a nekatolíci.  

18. storočie – storočie 

rozumu. 

  charakterizovať obdobie humanizmu 

a renesancie, 

 opísať priebeh Bitky pri Moháči, 

 opísať turecké nájazdy do Uhorska, 

 charakterizovať obdobie 17. a 18. storočia. 

 

OSR- 

sebavzdelávanie 

MUV- 

akceptovanie inej 

kultúry 



 

 

Slovenské národné 

obrodenie 

 

3    

Revolučný rok 1848. 

Postavenie Slovákov v 

Rakúsko-Uhorsku.  

 

  charakterizovať slovenské národné 

obrodenie, 

 opísať revolučný rok 1948, 

 charakterizovať postavenie Slovákov 

v Rakúsko-uhorsku. 

 

TPPZ – spolupráca 

v skupine 

Novovek 

 
8    

Prvá svetová vojna.  

Vznik Československa. 

Vznik fašizmu.  

Druhá svetová vojna. 

Slovensko v období druhej 

svetovej vojny. 

Koniec druhej svetovej 

vojny.  

Povojnové obdobie 

a súčasnosť. 

 

  opísať príčiny vzniku a priebeh prvej 

svetovej vojny, oboznámiť sa so vznikom 

Československa, poznať dejiny nástupu 

fašizmu, 

 oboznámiť sa so vznikom, príčinou a 

priebehom druhej svetovej vojny, 

 charakterizovať Slovensko v období druhej 

svetovej vojny, 

 poznať koniec a dôsledky druhej svetovej 

vojny, 

 charakterizovať povojnové obdobie 

a súčasnosť. 

 

TPPZ – spolupráca 

v skupine 

 

 

MUV- mierová 

spolupráca 

príslušníkov iných 

kultúr, rozvoj 

medziľudskej 

tolerancie 

 

Proces 

Pri vyučovaní dejepisu uplatňujeme princípy názornosti a konkrétnosti, rozvíjania 

jedinečnosti pojmov, obrazov a predstáv, rozprávania udalostí a dejov. Pri prezentovaní 

národných a svetových dejín učíme žiakov aktívne využívať okrem učebnice a pracovného 

zošitu aj čítanky, primeranú populárno-vedeckú literatúru, historické mapy, obrázky, filmy a 

pracovné materiály pripravené učiteľom.  

Odporúčame zaradiť návštevu múzeí, realizovať exkurzie v regionálnych dejinách.. 

 

Učebné osnovy geografia  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a spoločnosť  Geografia 1 1 

 Spolu 1 1 

Charakteristika predmetu: 

V predmete geografia žiaci získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o svete. Učivo 

nadväzuje na poznatky, ktoré si žiaci osvojili vo vlastivede. Žiaci postupujú od miestnej 

krajiny k poznaniu SR, jej postavenia v Európe, k základným informáciám o Európe a o svete. 

Súčasťou vyučovania geografie je práca s rôznymi druhmi máp. Práca s mapou nie je len 



 

prostriedkom, ale aj cieľom vyučovania, aby žiaci boli schopní orientovať sa podľa mapy aj v 

praktickom živote. V rámci geografického učiva si žiaci osvojujú základy ochrany a tvorby 

životného prostredia. 

Žiaci si osvojujú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a 

národnej identite v európskom priestore. Učia sa chápať odlišnosti medzi jednotlivými 

kultúrami, vážiť si tradície národov, snažiť sa o spolužitie so všetkými národmi a 

národnosťami. Osvojujú si poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného prostredia a 

ľudskou spoločnosťou, zručnosti pri práci s mapou, učia sa využívať doplňujúce zdroje 

informácií. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu geografia v siedmom ročníku je viesť žiakov k získavaniu 

základných poznatkov o postavení Zeme v slnečnej sústave, oboznámiť žiakov so základnými 

údajmi o Európe a osvojiť si zručnosti pri práci s mapou. 

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

 získať základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave,  

 informatívne vedieť základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru,  

 osvojiť si základné informácie o Európe,  

 vedieť sa orientovať na mape Európy,  

 naučiť sa pracovať s fyzikálnou a politickou mapou.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete geografia v siedmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 prečítať a porozumieť prečítanému textu, 

 rozširovať slovnú zásobu u žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie. 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 používať vyučovacie programy. 



 

 viesť žiakov k vytváraniu pravidiel práce v tíme, 

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, 

 viesť žiakov k sebahodnoteniu. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Výklad 

Dialogické metódy 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Rozvoj motivácie žiakov  

Samostatná práca žiakov 

Didaktická hra 

Frontálna práca 

Individuálna práca  

Praktická činnosť  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie – geografia 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Zem a jej zobrazenie 

 

10  

 

Tvar a veľkosť Zeme   Oboznámiť sa so slnečnou sústavou 

a planétami 

 Vysvetliť príčiny pohybov Zeme 

 Vymenovať oceány a svetadiely na Zemi 

 Osvojiť si názvy základných svetových 

strán 

 Orientovať sa na mape podľa svetových 

strán 

OSR- prezentácia práce v 

skupine 

ENV – kvalita života na 

Zemi 

OSR- sebavzdelávanie, 

sebahodnotenie 

 

Glóbus ako zobrazenie Zeme 

Základné pohyby Zeme 

Vesmír - slnečná sústava 

Výskum vesmíru 

Kozmonautika 

Mapa zemských pologúľ 

Svetadiely, oceány 

Určovanie polohy na mape podľa 

svetových strán 

 

Európa ako svetadiel 

 

23  

 

Európa - poloha, členitosť,  

povrch 

 

 

 

 

 

 Osvojiť si základné informácie 

o Európe 

 Ukázať Európu na mape sveta 

 Určiť typy podnebia v Európe 

ENV – kvalita života na 

Zemi 

MKV- chápať iné 

kultúry 
Podnebie a vodstvo Európy 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientovať sa na mape Európy 

 Vymenovať európske ostrovy, 

polostrovy, pohoria, nížiny, rieky, 

jazerá 

 Ukázať polohu SR na mape Európy 

a susedné štáty 

 Oboznámiť sa so štátmi Strednej 

Európy, ich hlavnými mestami 

a základnými údajmi 

 Vymenovať a ukázať štáty 

Juhovýchodnej Európy a osvojiť si 

základné informácie o nich 

 Oboznámiť sa so štátmi Južnej 

Európy, so základnými informáciami 

o nich a ukázať ich na mape 

 Ukázať na mape štáty Západnej 

Európy, ich hlavné mestá a osvojiť si 

základné údaje o nich 

 Získať poznatky o štátoch Severnej 

Európy, ukázať ich na mape 

 Oboznámiť sa so základnými 

informáciami o Rusku - najväčšom 

štáte sveta aj o ostatných štátoch 

Východnej Európy a ukázať ich na 

mape 

 

 

 Vymenovať najmenšie štáty v Európe 

a určiť ich polohu na mape 

 

 

 

 

ENV- globálne problémy 

MV – práca s médiami 

OSR- sebavzdelávanie 

OŽZ – určovanie polohy 

geografickými 

súradnicami 

OSR - sebahodnotenie 

ENV – klimatické zmeny 

v krajine, znečisťovanie 

vodných tokov 

MUV – rôznorodosť 

obyvateľstva 

ENV – ľudské aktivity a 

problémy životného 

prostredia 

ENV -  príčiny a 

dôsledky  

globálnych ekologických 

problémov a princípy 

udržateľnosti rozvoja 

MV – využitie médií 

MUV- spoznávanie 

iných kultúr 

OSR- sebavzdelávanie 

OSR – komunikačné 

zručnosti 

OSR –zodpovednosť za 

svoje konanie, 

sebavzdelávanie 

 

 

Obyvateľstvo, štáty Európy 

 

SR - jej poloha v Európe, hranice, 

naši susedia 

 

Stredná Európa 

Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, 

Švajčiarsko, Nemecko 

 

Juhovýchodná Európa 

Grécko, Slovinsko, Chorvátsko 

a bývalé štáty Juhoslávie, Albánsko, 

Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko 

 

Južná Európa 

Španielsko, Portugalsko, Taliansko 

 

Západná Európa 

Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, 

Holandsko, Belgicko 

 

Severná Európa 

Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, 

Island, Estónsko, Lotyšsko, Litva 

 

 

Východná Európa 

Ukrajina, Bielorusko, Rusko 

Najmenšie štáty v Európe 

Lichtenštajnsko, Andorra, Malta, 

Vatikán, Monako, Luxembursko 

 

Proces 

Žiakov vedieme k získaniu zručnosti pracovať s mapami a vyvodzovať z nich základné 

charakteristiky zobrazovaného územia. Učíme ich chápať odlišnosti a tradície národov, snažiť 

sa o spolužitie so všetkými národmi a národnosťami. V rámci vyučovania venujeme 

dostatočný priestor práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. Žiakom 

prezentujeme aj informácie, ktoré pomáhajú žiakom získať vzťah k predmetu. 

 

Učebné osnovy geografia 8. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 



 

Človek a spoločnosť  Geografia 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 pomenovať svetadiely a oceány,  

 osvojiť si geografické poznatky o polohe, prírodných pomeroch, obyvateľstve 

a hospodárstve jednotlivých svetadielov, 

 charakterizovať obyvateľstvo svetadielov podľa rás,  

 pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich požadované informácie.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete geografia v ôsmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 prečítať a porozumieť prečítanému textu, 

 rozširovať slovnú zásobu žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie. 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať 

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení, 

 používať vyučovacie programy. 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhovať riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc. 

 počúvať, diskutovať, vysloviť svoj názor, rešpektovať názor iných ľudí, 

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, 



 

 viesť žiakov k sebahodnoteniu. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné metódy 

Motivačné metódy 

Samostatná práca žiakov 

Didaktická hra 

Frontálna  

Individuálna práca  

Praktická činnosť  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - geografia 8. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové 

témy 

Zem a jej znázornenie 

na mape 
4  

 

Druhy máp   Oboznámiť sa s druhmi máp. 

 Určiť hlavné poludníky a rovnobežky. 

 Vymenovať oceány a svetadiely na Zemi. 

 Osvojiť si názvy základných svetových strán. 

 Pomenovať podnebné pásma na Zemi. 

 Orientovať sa na mape podľa svetových strán. 

OSR- 

prezentácia 

práce v skupine 

ENV – kvalita 

života na Zemi 

OSR- 

sebavzdelávanie

,sebahodnotenie 

Poludníky a rovnobežky 

Podnebné pásma Zeme 

Svetadiely a oceány 

 

Svetadiely 
26  

 

Afrika 

Poloha, členitosť, povrch 

Podnebie, vodstvo 

Rastlinstvo, živočíšstvo 

Obyvateľstvo 

Štáty severnej, strednej a južnej Afriky 

  Osvojiť si základné informácie o svetadieloch. 

 Ukázať svetadiely na mape sveta. 

 Určiť typy podnebia v Európe. 

 Orientovať sa na mape sveta. 

 Vymenovať ostrovy, polostrovy, pohoria, nížiny, 

rieky, jazerá jednotlivých svetadielov. 

 

 Vymenovať typické rastliny a živočíchy 

jednotlivých svetadielov. 

 Určiť farbu pleti obyvateľov jednotlivých 

svetadielov. 

ENV – kvalita 

života na Zemi 

 

MUV- chápať 

iné kultúry 

ENV- globálne 

problémy 

skupine 

MDV – práca s 

Ázia 

Poloha, členitosť, povrch 

Podnebie, vodstvo 



 

 

Proces 

Dostatočný priestor venujeme práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi informáciami. 

Oboznamuje žiakov s hlavnými problémami súčasného sveta spojenými s rýchlym rastom 

obyvateľstva ,urbanizáciou, s etnickými  náboženskými rozdielmi v jednotlivých častiach 

sveta, s rozdielmi v hospodárskej úrovni oblasti sveta, rozložením bohatých a chudobných 

oblastí. 

Učebné osnovy geografia 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a spoločnosť  Geografia 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 utvrdiť základné poznatky o vzniku a vývoji Zeme,  

Rastlinstvo, živočíšstvo 

Obyvateľstvo 

 

Štáty juhozápadnej, strednej, východnej, 

južnej a juhovýchodnej Ázie 

 Oboznámiť sa s najväčšími štátmi svetadielov, 

základnými informáciami o nich a ukázať ich na 

mape. 

 Oboznámiť sa s rôznymi zaujímavými miestami, 

oblasťami, pamiatkami v jednotlivých 

svetadieloch.  

 Získať základné poznatky o Antarktíde, ukázať ju 

na mape. 

médiami 

OSR- 

sebavzdelávanie 

OŽZ – 

určovanie 

polohy 

geografickými 

súradnicami 

OSR - 

sebahodnotenie 

 

ENV – 

klimatické 

zmeny v krajine, 

znečisťovanie 

vodných tokov 

MUV – 

rôznorodosť 

obyvateľstva 

Amerika 

Poloha, členitosť, povrch 

Podnebie, vodstvo 

Rastlinstvo, živočíšstvo 

Obyvateľstvo 

Štáty severnej, strednej a južnej Ameriky 

Austrália a Oceánia 

Poloha, členitosť, povrch 

Podnebie, vodstvo 

Rastlinstvo, živočíšstvo 

Obyvateľstvo 

Austrálsky zväz, Oceánia 

Antarktída 

Poloha, podnebie, povrch 

Rastlinstvo, živočíšstvo, 

Obyvatelia 

 

Oceány 
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Tichý, Atlantický, Indický a Severný 

ľadový oceán 

  Vymenovať a ukázať na mape jednotlivé oceány. 

 Oboznámiť sa s niektorými morskými živočíchmi. 
ENV – 

klimatické 

zmeny v krajine 



 

 utvrdiť základné poznatky o jednotlivých svetadieloch,  

 utvrdiť základné informácie o Európe,  

 poznať základné informácie o jednotlivých krajoch Slovenska a krajských mestách,  

 vedieť spoľahlivo pracovať s fyzikálnou a politickou mapou. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete geografia v deviatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a 

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

 prečítať a porozumieť prečítanému textu, 

 rozširovať slovnú zásobu žiakov používaním vhodnej odbornej terminológie. 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať 

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení, 

 používať vyučovacie programy. 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhovať riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc. 

 počúvať, diskutovať, vysloviť svoj názor, rešpektovať názor iných ľudí, 

 podporovať vzájomnú pomoc žiakov, 

 viesť žiakov k sebahodnoteniu. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 



 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné metódy 

Motivačné metódy 

Samostatná práca žiakov 

Didaktická hra 

Frontálna  

Individuálna práca  

Praktická činnosť  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - geografia 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové 

témy 

Vznik a vývoj Zeme 

 
3  

 

Vznik Zeme.  

Vývoj zeme. 

 

  poznať proces vzniku Zeme, 

 poznať zákonitosti a proces vývoja Zeme. 
OSR- 

prezentácia 

práce v skupine 

Svetadiely 

 
8  

 

Afrika 

Ázia,  

Amerika 

Austrália 

Antarktída, 

Európa. 

  vymenovať svetadiely, 

 určiť polohu svetadielov, 

 rozlíšiť obyvateľstvo jednotlivých 

svetadielov. 

 

MUV- chápať 

iné kultúry 

ENV- globálne 

problémy 

MV – práca s 

médiami 

OSR- 

sebavzdelávanie 

Slovenská republika 18   

Poloha, rozloha, povrch, podnebie, vodstvo, 

rastlinstvo a živočíšstvo, chránené územia,  

obyvateľstvo, poľnohospodárstvo, nerastné 

bohatstvo, priemysel, doprava.  

Bratislava – hlavné mesto Slovenska  

Bratislavský kraj  

Trnavský kraj  

Nitriansky kraj  

Trenčiansky kraj  

Žilinský kraj  

Banskobystrický kraj  

Košický kraj  

Prešovský kraj  

 

 určiť polohu, povrch, podnebie a vodstvo 

Slovenskej republiky, 

 vymenovať chránené územia v SR, 

 rozlíšiť obyvateľstvo SR, 

 poznať základné informácie 

o poľnohospodárstve a nerastnom bohatstve 

na území SR, 

 opísať priemysel a dopravu SR, 

 poznať základné informácie o jednotlivých 

krajoch Slovenska a krajských mestách 

 orientovať sa na mape SR. 

 

ENV – ľudské 

aktivity 

problémy 

životného 

prostredia 

DV – pravidlá 

cestnej 

premávky 

ENV - flóra a 

fauna na 

Slovensku a jej 

ochrana 

OSR – 

komunikačné 



 

 

Proces 

Na hodinách sa snažíme využívať čo najčastejšie činnostné zložky učiva, najmä čítanie z 

mapy, využitie primeranej doplnkovej literatúry, informačno-komunikačné technológie. 

Touto činnosťou si žiaci obohacujú vedomosti o prírodných podmienkach, 

pamätihodnostiach, turistických zaujímavostiach, priemysle a poľnohospodárstve v 

jednotlivých regiónoch. V závere školského roka sa zameriavame na regionálnu geografiu, 

ktorú je možné spojiť aj s vychádzkami a exkurziami. 

 

Učebné osnovy občianska náuka  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a spoločnosť  Občianska náuka 1 1 

 Spolu 1 1 

Charakteristika predmetu: 

Občianska výchova cieľavedome ovplyvňuje poznanie a konanie žiakov v duchu humanity, 

morálky a demokracie. Vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali 

občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Vplýva na žiakov 

vtom smere, aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej 

spoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu.Obsah vyučovacieho 

predmetu je založený na  uplatňovaní väzieb výchovy a vzdelávania, na spájaní teoretických 

poznatkov s osobnou praxou, so životnými zážitkami a skúsenosťami žiakov.  Získané 

poznatky poskytujú žiakom vhodnú orientáciu pre budúci občiansky život. Občianska  náuka 

prináša ţiakom  základné  právne a ekonomické  informácie, ktoré v inom predmete 

nedostanú. Pozornosť venuje i rozvoju citovej a vôľovej sféry osobnosti žiaka. Integruje 

poznatky z iných predmetov. Najužšie medzipredmetové vzťahy ju viažu s dejepisom, 

geografiou, etickou výchovou, materinským jazykom a literatúrou a biológiou. 

zručnosti 

Región, v ktorom žijem 
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Prírodné podmienky regiónu, v ktorom 

žijem.  

Jeho pamätihodnosti a turistické 

zaujímavosti.  

Priemysel a poľnohospodárstvo 

v príslušnom regióne. 

 

  poznať prírodné podmienky svojho regiónu, 

 čítať z mapy regiónu, 

 poznať turistické zaujímavosti 

a pamätihodnosti regiónu, 

 poznať základné informácie o priemysle 

a poľnohospodárstve príslušného regiónu. 

MUV – 

rôznorodosť 

obyvateľstva 

OSR –

zodpovednosť 

za svoje 

konanie, 

sebavzdelávanie 



 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 poznať funkciu rodiny a školy,                                                                                                              

 upevniť u žiakov elementárne mravné postoje, hygienické a kultúrne návyky,                                      

 oboznámiť žiakov so zásadami dopravnej disciplíny a bezpečnostných opatrení,                                 

 ovplyvňovať poznanie a konanie žiakov v duchu demokracie, humanizmu a 

morálky. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne, 

 je empatický k starým, chorým a postihnutým ľuďom, 

 rozumie beţne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokáţe na ne  

adekvátne reagovať podľa svojich možností, 

 na základnej úrovni vyuţíva technické prostriedky komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptuje a rešpektuje  

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých, 

 správa sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 preberá spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými a udržiava  

s nimi  harmonické vzťahy. 

 dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 ovláda algoritmus učenia sa a dodržiava ho, 

 získané vedomosti dokáže uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach,  

 uvedomuje si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,  

o rešpektuje vkus iných ľudí, 



 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 uvedomuje si vlastné potreby, využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si svoje práva a zároveň rešpektuje práva druhých ľudí, 

 má v úcte ţivot svoj a aj iných a chráni ho, 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných 

 je schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektuje názor iných ľudí, 

 dokáže spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 je tolerantný a ohľaduplný k iným ľuďom, k ich kultúre a vierovyznaniu, 

 uvedomuje si dôleţitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a 

aktívnym   trávením voľného času, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metóda výkladu, rozhovoru 

Metóda vysvetľovania 

Projektová metóda 

Braistorming 

Metóda samostatnej práce 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - občianska náuka 7. ročník  



 

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

Život v spoločnosti 24 Žiak má:  

Rodina                                                                                                                                       

Význam rodiny pre mladého 

človeka a pre štát.                                                                              

Kto tvorí rodinu (mama, otec, 

súrodenci, starí rodičia, širšia 

rodina – príbuzní).                          

Rodičia a deti, vzťahy medzi nimi. 

Správanie sa v rodine – úcta, 

porozumenie, vzájomná  

pomoc. Sviatky a významné 

udalosti v rodine. 

Škola                                                                                                                                       

Škola ako súčasť moderného 

človeka. Poslanie školy, funkcie 

školy.                                            

Ako sa učiť, narábať s 

vedomosťami.                                                                                      

Správanie sa v škole – školský 

poriadok. 

Základy spoločenského styku                                                                                                     

Ako by sa mal správať každý 

človek doma a na verejnosti; 

pozdrav, oslovenie, predstavenie  

sa, kultúrne správanie na 

verejnosti (na ulici, v obchode, v 

dopravnom prostriedku, na pošte,  

u lekára, na návšteve, na 

kultúrnom predstavení). 

Starostlivosť o vlastnézdravie 

 Prevencia ochorenia a úrazu                                                     

Osobná hygiena a jej význam v 

prevencii ochorenia.                                                                     

Ochrana pred infekčnými a 

civilizačnými ochoreniami.                                                      

  Vedieť, čo je to rodina 

 Poznať význam rodiny pre 

človeka 

 Vymenovať členov rodiny 

 Poznať rodinné vzťahy 

 Vedieť sa adekvátne správať 

voči jednotlivým členom 

rodiny 

 Vedieť prejaviť úctu, lásku 

 Poznať sviatky a významné 

udalosti v rodine 

 Poznať funkcie školy 

 Vedieť narábať sa 

s vedomosťami 

 Poznať školský poriadok 

 

 Vedieť pravidlá slušného 

správania 

 

 Poznať základy spoločenského 

styku 

 

 Starať o vlastné zdravie 

 Poznať prevenciu ochorenia 

 

 Vedieť sa chrániť pred 

civilizačnými a infekčnými 

ochoreniamu 

 Poznať škodlivosť drog 

a fajčenia 

 

 Oboznámiť sa s ochorením 

AIDS 

 

 Vedieť sa orientovať vo svojom 

okolí 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna 

výchova 

- význam vody pre 

život na Zemi, 

ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

- vyjadriť sa verbálne 

aj písomne 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna 

výchova 

- význam vody pre 

život na Zemi, 

ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

 

 

- organizovať prácu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 



 

Proces 

Pri vyučovaní občianskej výchovy uplatňujeme väzby výchovy a vzdelávania, spájame 

teoretické poznatky s osobnou praxou, so životnými zážitkami a skúsenosťami žiakov. 

Škodlivosť fajčenia, alkoholizmu a 

drog pre mladého človeka, boj 

proti ich poţívaniu,  

negatívny príklad dospelých. 

Nebezpečenstvo AIDS. 

Bezpečnosť cestnej premávky                                                                                               

Bezpečnosť na cestách, cesta do a 

zo školy, orientácia okolo domu, 

školy, v obci či meste.     

Dodržiavanie dopravných 

predpisov pre chodcov a cyklistov. 

 

 Dodržiavať dopravné predpisy 

práce 

- vyjadriť sa verbálne 

aj písomne 

 

Charakterové a mravné hodnoty 

človeka 
9  

 

Vytváranie dobrých 

medziľudských vzťahov v rodine a 

na verejnosti. 

Základné mravné hodnoty – úcta k 

sebe a k druhým ľuďom, čestnosť, 

statočnosť,  

spravodlivosť, pravdovravnosť, 

pracovitosť, láska k vlasti a ich 

uplatňovanie v živote  

človeka. 

Charakter človeka – kladné a 

záporné vlastnosti človeka, vplyv 

rodiny a spoločnosti na  

charakterové vlastnosti človeka. 

Vplyv výchovy a sebavýchovy na 

charakter človeka. 

Zmysel života – spolužitie ľudí na 

zásadách spolupráce a tolerancie 

(schopnosť rozumieť  

druhým ľuďom, dobre s nimi 

vychádzať).                                                                                   

Štúdium, práca, rodina, oddych. 

 

 

 Vytvárať dobré medziľudské 

vzťahy 

 

 Poznať základné mravné 

hodnoty 

 

 

 

 Poznať charakter človeka 

 Vymenovať kladné a záporné 

vlastnosti človeka  

 

 

 Poznať zmysel života 

 Vedieť si pomáhať 

 Vedieť sa učiť 

 Poznať zmysel práce 

 Vedieť relaxovať 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

- organizovať prácu 

-využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

- vyjadriť sa verbálne 

aj písomne 

 



 

Oboznamujeme žiakov s normami spoločenského správania a ich uplatňovaním v bežnom 

živote. 

 

Učebné osnovy občianska náuka 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a spoločnosť  Občianska náuka 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 poznať úlohu štátu v spoločnosti, 

 oboznámiť sa s ústavou Slovenskej republiky, 

 poznať základné práva a slobody občana Slovenskej republiky, 

 vedieť sa orientovať vo vzťahoch kamarátstva, priateľstva a lásky, 

 poznať a pochopiť úlohy rodiny pre človeka a štát. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

    vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania           

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

    dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

    rozumieť bežne používaným prejavom nonverbálnej komunikácie a dokázať na ne  

adekvátne reagovať podľa svojich možností. 

     pracovať samostatne s učebnicami a pomôckami, 

     uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

     prejavovať aktivitu v individuálnom a skupinovom učení, 

     hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 



 

    využívať vzdelávacie programy z výukových  CD a z internetu. 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 využívať tematické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

  rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej 

úrovni a  skúsenostiam, navrhovať riešenia na ich prekonanie. 

    poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

    dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

    uvedomiť si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním    

prispieť k dobrým medziľudským vzťahom. 

   dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, 

   ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

   mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor 

Demonštrácia 

Vysvetľovanie 

Inscenačná metóda 

Motivačné rozprávanie 

Rozhovor 

Dramatizácia 

Diskusia 

Fixačná 

Frontálna výučba  

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca 

Práca vo dvojiciach 

Samostatná práca žiakov 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - občianska náuka 8. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Charakteristika štátneho 

zriadenia Slovenskej 

republiky 

 

20 

  

Vznik Slovenskej republiky   Zopakovať vedomosti z predchádzajúceho 

ročníka. 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna 

výchova 

- význam vody pre 

život na Zemi, 

ochrana vodných 

zdrojov  

  

- organizovať prácu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri 

získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne 

 

 

Štátne symboly   Pomenovať štátne symboly. 

 Nakresliť štátne symboly. 

 Priradiť štátnym symbolom správnu farbu. 

Štátne sviatky a pamätné dni   Porozprávať o význame týchto sviatkov a dní. 

Hlavné mesto Slovenskej 

republiky 

  Vyhľadať rôzne materiály o Bratislave. 

 Priradiť názov objektu k obrázku. 

Funkcie štátu   Vymenovať funkcie štátu. 

 Vysvetliť, aké funkcie plní štát a čie záujmy 

chráni. 

Orgány štátnej moci   Vyhľadať v novinách a prečítať správu 

o zasadnutí vlády SR. 

 Diskutovať o problémoch, ktoré riešila vláda 

v správe. 

 Vymenovať dvoch predstaviteľov našej vlády. 

Orgány miestnej správy   Uviesť príklady, aké záležitosti môže vybaviť na 

obecnom úrade.  

 

 Vedieť využiť získané vedomosti v praktickom 

živote. 

Národnostné zloženie 

obyvateľstva SR 

  Definovať pojem občianstvo a národnosť. 

 Vymenovať národnosti žijúce v SR. 

Slovenské štátne občianstvo   Rozlíšiť, čo je materinský a štátny jazyk. 

 Uvedomiť si, čo zaručuje občanovi štátne 

občianstvo SR. 

Základné práva a slobody 

občana SR 

  Určiť, čo patrí medzi základné ľudské práva 

a povinnosti. 

 Porozprávať o základných právach a základných 

povinnostiach každého občana. 

Ústava Slovenskej republiky   Pomenovať základný zákon moderného štátu. 

 Uvedomiť si, čo zabezpečuje štátne občianstvo 

každému občanovi SR. 

Medzinárodné postavenie 

Slovenskej republiky 

  Porozumieť termínu medzinárodné postavenie 

SR. 

 Vymenovať štáty susediace so SR. 

Kamarátstvo, priateľstvo, 

láska, manželstvo 

13  

 

 

Kamarátstvo   Popísať správny kamarátsky vzťah. 

 Uviesť príklad nesprávneho kamarátstva. 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna 

výchova 

- rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

Priateľstvo   Vysvetliť rozdiel medzi kamarátstvom 

a priateľstvom. 

 Uviesť príklad falošného priateľstva. 

Láska   Vysvetliť rozdiel medzi priateľstvom a láskou. 

Vznik manželstva   Uvedomiť si, čo je dôležité vedieť pred vstupom 

do manželstva. 

 Porozprávať o predpokladoch dobrého 

manželstva. 

Funkcie manželstva   Definovať základnú mravnú hodnotu 



 

medziľudských vzťahov. 

 Uviesť príklad kladných a záporných 

charakterových vlastností. 

 Uviesť príklad nesprávnych manželských 

vzťahov. 

- organizovať prácu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri 

získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne 

 

Úlohy a poslanie rodiny   Pochopiť úlohy a význam rodiny pre človeka a 

štát. 

 Poznať funkcie rodiny v spoločnosti. 

 Zdôvodniť, prečo je rodina zdrojom bezpečia 

a opory. 

Hospodárenie v rodine   Zostaviť rozpočet rodiny. 

Zachovanie potomstva   Diskutovať o základnom poslaní rodiny. 

 Vysvetliť termín plánované rodičovstvo. 

Príčiny rozvodu   Pomenovať najčastejšie príčiny rozvodu. 

 Vysvetliť, čo hovorí o rozvode obrázok.  

Dôsledky rozvodu   Uvedomiť si, kto rozvodom 

 najviac trpí. 

Prevencia rozvodu   Vysvetliť termín prevencia. 

Základné práva detí 

 

 

 

 

 

  Diskutovať o základných právach detí. 

 

Proces 

Pri preberaní učiva prvého tematického celku nadväzujeme na poznatky žiakov, ktoré získali vo 

vlastivede, dejepise a zemepise, orientujeme žiakov na budúci občiansky život. Učivo druhého 

tematického celku orientuje žiaka ako budúceho zakladateľa rodiny. Pri preberaní  

jednotlivých tém odporúčame zaradiť besedy s lekárom, sexuológom, psychológom, právnikom. 

Vhodné je aj spoločné sledovanie filmov, filmových ukážok a rozhovor o nich. 

 

Učebné osnovy občianska náuka 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a spoločnosť  Občianska náuka 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 poznať štátne symboly Slovenskej republiky, 

 oboznámiť sa so spôsobom voľby prezidenta Slovenskej republiky, 

 poznať podmienky aktívneho a pasívneho volebného práva, 

 poznať rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami, 



 

 viesť žiakov k uvedomovaniu si práv a povinností občanov, 

 získať základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 získať základné vedomosti o Zákonníku práce. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete občianska náuka v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

    vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania           

jeho narušenej komunikačnej schopnosti, 

    dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

    rozumieť bežne používaným prejavom nonverbálnej komunikácie a dokázať na ne  

adekvátne reagovať podľa svojich možností. 

     pracovať samostatne s učebnicami a pomôckami, 

     uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

     prejavovať aktivitu v individuálnom a skupinovom učení, 

     hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

    využívať vzdelávacie programy z výukových  CD a z internetu. 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 využívať tematické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

  rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej 

úrovni a  skúsenostiam, navrhovať riešenia na ich prekonanie. 

    poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

    dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

    uvedomiť si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním    

prispieť k dobrým medziľudským vzťahom. 

   dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti, 

   ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 



 

   mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor 

Demonštrácia 

Vysvetľovanie 

Inscenačná metóda 

Motivačné rozprávanie 

Rozhovor 

Dramatizácia 

Diskusia 

Fixačná 

Frontálna výučba  

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca 

Práca vo dvojiciach 

Samostatná práca žiakov 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - občianska náuka 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Slovenskárepublika  

10 

  

Štátne symboly. 

Prezident Slovenskej 

republiky. 

Vláda Slovenskej republiky. 

Národná rada Slovenskej 

republiky. 

Voľby a volebné právo 

(voľba prezidenta, poslancov 

NR SR, poslancov do 

miestnych a regionálnych 

zastupiteľských orgánov). 

Základné práva a povinnosti 

občanov. 

Slovenská republika – 

demokratický štát. 

 

  vedieť kedy vznikla SR, 

 poznať štátne symboly, 

 poznať funkciu štátu, 

 vedieť demokratické zásady SŠ, 

 vedieť meno prezidenta SR, jeho právomoc 

a postavenie, 

 vedieťpomenovaťorgánymiestnychsamospráv- 

zastupiteľstvo, voľby 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

-využívať IKT pri 

získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

 

Slovenské hospodárstvo 10   

Trhové hospodárstvo. 

Vlastníctvo v demokratickej 

spoločnosti. 

Poctivá práca občanov. 

Peniaze a ich vznik. 

Peňažné ústavy v trhovej 

ekonomike. 

Rodinný a štátny rozpočet. 

Podnikanie. 

Sociálna politika štátu. 

 

  poznať funkcie bánk, peňažných ústavov, 

peňazí, 

 poznať rozdiel  vlastníctvo -  štátne, družstevné 

a súkromné, 

 zostaviť rodinný rozpočet,  

 oboznámiť sa s pojmom štátny rozpočet, 

 vysvetliť kto a ako môže podnikať. 

 

- organizovať prácu 

 

Čo by mal občan vedieť 13   



 

Doklady občana. 

Zmenená pracovná 

schopnosť. 

Úrady štátnej správy. 

Zákonník práce. 

Medziľudské vzťahy na 

pracovisku. 

Pracovné problémy a 

prekážky v práci. 

Choroba, liečebný poriadok, 

nemocenské dávky. 

Záujmové organizácie. 

Odborová organizácia. 

Poistenie a sporenie. 

 

  vedieť načo slúži občiansky preukaz, 

 poznať osobné doklady, 

 ako a čo vybavujeme na úradoch, 

 informovať sa na úradoch práce o možnosti 

zamestnať sa, 

 vytvárať si vzťah so spolužiakmi, 

 akceptovať vzťahy so spolužiakmi, 

 riešiť pracovné problémy, 

 dodržiavať liečebný poriadok. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

-rozvíjať schopnosť 

kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

-využívať IKT pri 

získavaní 

a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej 

práce 

- vyjadriť sa 

verbálne aj písomne 

 

 

Proces 

Vyučovanie realizujeme v konkrétnych situáciách tak, aby bol obsah učiva blízky chápaniu 

mentálne postihnutých žiakov. Žiaci si osvojujú podmienky práva voliť a byť volený. 

Vedieme ich k tomu, aby poznali význam základných dokladov občana. Pri učive o 

Zákonníku práce a medziľudských vzťahov na pracovisku využívame medzipredmetové 

vzťahy s učivom predmetu Svet práce. Oboznamujeme žiakov so záujmovými organizáciami 

v mieste ich bydliska. 

 

Učebné osnovy etická výchova 5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a hodnoty  Etická výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Charakteristika predmetu: 

 

Etická výchova predstavuje overený výchovný model, ucelený program, vedúci žiakov k 

pozitívnym hodnotám a k ich uplatneniu v bežnom živote.  

Etická výchova pomáha žiakom rozvíjať svoju identitu, poznať svoje silné a slabé stránky, 

zároveň ich učiť pochopiť a akceptovať druhých, vytvárať pozitívne vzťahy a prevziať 



 

zodpovednosť za seba i za druhých. Vďaka týmto cieľom etická výchova účinne pripravuje 

žiakov na zmysluplný a produktívny život v rodine, na pracovisku i v spoločnosti.  

Etická výchova sa neuspokojuje iba s podávaním informácií o morálnych zásadách, ale 

pomocou moderných interaktívnych výchovných metód pozitívne ovplyvňuje hodnotovú 

orientáciu žiaka. Podporuje pochopenie a interiozáciu mravných noriem, napomáha osvojenie 

si správania, ktoré je s nimi v súlade.  

Cieľom etickej výchovy je v rámci možností nahradiť žiakom chýbajúce pozitívne skúsenosti, 

vrátiť im pocit dôvery v seba i okolie, pomáhať im nadobudnúť zdravé sebavedomie, učiť ich 

vychádzať s rovesníkmi, podporovať rozvoj pozitívnych osobnostných vlastností, 

oboznamovať a pomôcť zvnútorňovať prosociálne hodnoty a postoje.  

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 získať pozitívne skúsenosti podporujúce sebadôveru a iniciatívu, 

 osvojiť si základné komunikačné zručnosti,  

 osvojiť si základy spoločenského správania,  

 učiť sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, 

 učí sa riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch, 

 oboznámiť sa  so základnými pojmami súvisiacimi s ochranou prírody a životného 

prostredia. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete etická výchova v piatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

  rozumieť obrázkom a ústne zreprodukovať jednotlivé javy, 

  dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí, 

 Dokázať verbálne a neverbálne komunikovať. 

 využívať vyučovacie programy na PC, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých, 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov. 



 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 vie akceptovať názory iných, 

 vie prejaviť svoj názor, 

 uvedomovať si vzťahy medzi spolužiakmi, rodičmi. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti, 

 poznať zásady ochrany prírody, 

 poznať vplyv prírody na človeka. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metóda výkladu, rozhovoru 

Metóda vysvetľovania 

Projektová metóda 

Braistorming 

Metóda samostatnej práce 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 

 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - etická výchova 5. ročník  

Názov tematického celku 

 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy  

Prierezové témy 

I. Verbálna a neverbálna 

komunikácia  

 

8  pozná spôsoby verbálnej 

a neverbálnej komunikácie 

 naučiť sa základné spôsobilosti 

verbálnej komunikácie 

 pozná základné spôsobilosti 

neverbálnej komunikácie 

 dokáže viesť rozhorov, naučiť sa 

aktívne počúvať 

 vie povedať, aké sú pravidlá 

pozdravu, aká je hlasitosť, intonácia, 

zrakový kontakt a vzdialenosť pri 

komunikácii 

 

Ochrana života 

a  zdravia 

dodržiavanie správneho 

režimu dňa 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

II.  Poznanie a pozitívne 

hodnotenie seba  

 

7 

 

 rozvoj povedomia vlastnej 

dôstojnosti, pozitívne 

sebahodnotenie 

 rozvíjať úctu k dôstojnosti ľudskej 

osoby 

 vie otvorene a ohľaduplne 

komunikovať 

 objavenie vlastnej identity 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- sebapoznanie 

 

Mediálna výchova 

– využitie informácií z 

novín, časopisov a 

internet 

 

 

III.  Poznanie a pozitívne 

hodnotenie druhých  

 

6 

 

 vie vysvetliť, kedy a prečo 

používame poďakovanie, 

ospravedlnenie a komu ho 

adresujeme 

 vie povedať, ako tvorivo riešiť 

konflikty a nepredvídané situácie 

 vie vysloviť požiadavku, prosbu, vie 

vysvetliť pojem verbálna tvorivosť 

 vie povedať, ako tvorivo  postupovať 

pri riešení konfliktov so zameraním 

na osobné, eticky relevantné 

problémy a problémy v 

medziľudských vzťahoch 

 

Multikultúrna výchova 

-zbavovať sa predsudkov 

(rasizmus, xenofóbia) 

 

 

IV. Tvorivosť v 

medziľudských vzťahoch, 

iniciatíva  

 

6 

 

 vie tvorivo myslieť 

 vie rozvíjať predstavivosť a 

obrazotvornosť 

 vie sa sústrediť a pozorovať 

 vie riešiť problémy 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- akceptovať sa 

navzájom 

 

 



 

V. Etické aspekty ochrany 

prírody  

 

6  vie nájsť riešenie konfliktu 

 vie vnímať prírodu svojimi 

zmyslami, váži si vzácny zdroj 

života - vodu 

 vie vysvetliť a popísať význam 

prírodných zdrojov, zmysel ochrany 

prírody 

Environmentálna 

výchova 

Význam ochrany vody, 

vodných zdrojov a 

ovzdušia 

 

Proces 

Prostredníctvom princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárame pozitívne sociálne 

skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi. Prezentujeme pozitívne vzory 

správania v literatúre, v umení i v každodennom živote.  Prežitú skúsenosť postupne  žiaci 

rozumovo chápu a vytvárajú si tak racionálne komponenty svojho prosociálneho správania.



 

Učebné osnovy etická výchova 6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a hodnoty  Etická výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi, 

 upevniť si základy spoločenského správania, 

 učiť sa základné pravidlá vyjadrovania citov, 

 učiť sa spolupracovať s druhými, nadobúdať sociálne zručnosti- asertivitu, empatiu. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete etická výchova v šiestom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií:  

  vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

  rozumieť obrázkom a ústne zreprodukovať jednotlivé javy, 

  dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí. 

 využívať vyučovacie programy na PC, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých, 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov. 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 vie akceptovať názory iných, 

 vie prejaviť svoj názor, 

 uvedomovať si vzťahy medzi spolužiakmi, rodičmi, 

 vyjadrovať svoju radosť a vlastné city. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 



 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metóda výkladu, rozhovoru 

Metóda vysvetľovania 

Brainstorming 

Projektová metóda 

Metóda samostatnej práce 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - etická výchova 6. ročník  

Názov tematického celku 

Témy  

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy (VV) 

Prierezové témy 

  Žiak má:  

I. Identifikácia a vyjadrenie 

vlastných citov 

 

 

7  vie vysvetliť pojem city 

 vie vysvetlíť ich základné 

členenie tie, čo sa spájajú s 

prežívaním pohody (radosť, 

nádej, istota, vďačnosť, 

láska...)a tie, čo sa spájajú s 

prežívaním nepohody (hnev, 

neistota, neprijatie, smútok, 

odmietnutie...)   

 rozumie a vie vysvetliť vplyv 

citov na zdravie a výkonnosť 

človeka 

 rozumie a vie vysvetliť vplyv 

citov na zdravie a výkonnosť 

človeka 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu – rodičovská láska 

a jej význam v živote dieťaťa 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

moje city, som citlivý človek 

Ochrana človeka a zdravia – 
moje city ovplyvňujú moje 

zdravie 

 

II. Empatia  

 

8 

 

 

 rozumie a vie vyjadriť pojem 

empatie 

 rozumie a vie vyjadriť význam 

empatie v medziľudských 

vzťahoch  

 rozumie a vie vyjadriť pojem 

empatie 

 rozumie a vie vyjadriť význam 

empatie v medziľudských 

vzťahoch  

 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu – moja rodina, 

budovanie pozitívnych vzťahov 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 
budovanie kladných 

medziľudských vzťahov – 

empatia, rozumiem a chápem 

druhých ľudí 

III. Asertivita 

 

 

 

6 

 

 vie vysvetliť pojem „ seba -

presadenie“ 

 pozná jeho význam v 

medziľudských vzťahoch  

 žiak pozná všetky asertívne 

práva  

 vie vysvetliť pojem „ seba -

presadenie“ 

 pozná jeho význam v 

medziľudských vzťahoch  

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 
budovanie kladných 

medziľudských vzťahov  

 

 

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu – má rad svoju 

rodinu, ctím si svoju matku a 

otca, úcta k starším ľuďom 



 

IV. Reálne a zobrazené 

vzory 

 

 

7 

 

 vie vysvetliť pojmy vzor, 

model, idol, ideál  

 vie rozlíšiť pozitívne a 

negatívne vzory 

 vie uviesť aspoň dva negatívne 

a dva pozitívne príklady vzorov 

z histórie a z literatúry i zo 

svojho okolia  

 vie vymenovať vlastnosti ľudí, 

ktorí môžu byť pozitívnym 

vzorom  

 vie aspoň dvoch takýchto ľudí 

identifikovať vo svojom okolí  

 

 

 vie popísať, kedy cíti pocit 

šťastia 

 

 

 

Mediálna výchova – moj veľký 

vzor 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

moje dobré vlastnosti, moje 

miesto v skupine 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

Environmentálna výchova 

 – vzťah medzi človekom a 

životným prostredím 

V. Prosociálne správanie 

 

5  rozumie a vie vysvetliť pojem 

prosociálne správanie 

(prejavené dobro vo vzťahu k 

inému človeku bez očakávania 

aktuálnej odmeny)  

 vie vymenovať niektoré druhy 

prosociálneho správania 

 rozumie a vie vysvetliť pojem 

prosociálne správanie 

(prejavené dobro vo vzťahu k 

inému človeku bez očakávania 

aktuálnej odmeny)  

 vie vymenovať niektoré druhy 

prosociálneho správania 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

rozvíjať sebapoznávanie 

 

 

Mediálna výchova - selektívne 

využívanie médií 

 
Proces 

Prostredníctvom princípov aktívneho sociálneho učenia vytvárame pozitívne sociálne 

skúsenosti žiaka v interakcii s učiteľom i spolužiakmi. Prezentujeme pozitívne vzory 

správania v literatúre, v umení i v každodennom živote.  

Prežitú skúsenosť postupne žiaci rozumovo chápu a vytvárajú si tak racionálne komponenty 

svojho prosociálneho správania.



 

Učebné osnovy etická výchova 7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a hodnoty  Etická výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, 

 učiť sa obhájiť svoje práva a názory, 

 učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 

 chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete etická výchova v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

  rozumieť obrázkom a ústne zreprodukovať jednotlivé javy, 

  dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí. 

 využívať vyučovacie programy na PC, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých, 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov. 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 vie akceptovať názory iných, 

 vie prejaviť svoj názor, 

 uvedomovať si vzťahy medzi spolužiakmi, rodičmi. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti, 



 

 oboznámiť sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo, 

 poznávať a mať v úcte národné dedičstvo a ľudové tradícií. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metóda výkladu, rozhovoru 

Metóda vysvetľovania 

Projektová metóda 

Brainstorming 

Metóda samostatnej práce 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - etická výchova 7. ročník  

 

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Objavenie vlastnej 

jedinečnosti a identity 

5 

  

 

Veľkosť a dôstojnosť ľudskej 

osoby, úcta k človeku 

Poznať svoje silné a slabé 

stránky 

Pozitívne a negatívne vlastnosti 

Zdravé sebavedomie 

Prijať sám seba s vlastnými 

nedostatkami 

Rovnaká šanca 

 

 

 

  Poznať svoje silné  a slabé stránky 

 Vedieť vymenovať svoje pozitívne 

a negatívne vlastnosti 

 Vedieť opísať sám seba 

 Mať zdravé sebavedomie 

 Vedieť prijať sám seba s vlastnými 

nedostatkami 

 Naučiť sa dávať rovnakú šancu aj 

ostatným   

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

Byť sám sebou, vedieť 

obhájiť svoje práva a názory 

 

4 
 

 

Vedieť sa presadiť a obhájiť 

v rôznych situáciách  

Vedieť odmietnuť, vysloviť 

sťažnosť, vysloviť svoje názory 

Požiadanie o láskavosť, 

vyslovenie návrhu 

Ako čeliť manipulácii a tlaku 

skupiny 

Uplatňovanie asertívneho 

správania v každodennosti 

 

  Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych 

situáciách 

 Vedieť odmietnuť, vysloviť sťažnosti, 

vysvetliť svoje názory 

 Vedieť požiadať o o láskavosť  

 Vedieť vysloviť návrh 

 Naučiť sa čeliť manipulácii a tlaku 

skupiny 

 Uplatniť asertívne správanie v 

každodennosti 

 

 

Mediálna výchova 

– využitie informácií z 

novín, časopisov a 

internet 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

 

 

Prosociálnosť ako zložka 

vlastnej identity 

 

9  

 

Nový vzťah k druhým 

Nezávislosť a rešpektovanie 

Schopnosť preberať 

zodpovednosť 

Ponúkanie a prijímanie slobody 

ako predpokladu pre schopnosť 

preberať zodpovednosť 

Rozvíjanie vlastnej identity 

  Vedieť rešpektovať názory iných 

 Vedieť preberať zodpovednosť 

 Naučiť sa rozvíjať vlastnú identitu 

v interakcii s druhými 

 Vedieť odpúšťať a požiadať 

o odpustenie 

 Vedieť prijať záväzky 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

 

 

 

 



 

v interakcii s druhými 

Ochota odpúšťať a požiadať o 

odpustenie 

Slobodné prijatie záväzkov 

a vernosť k nim 

Prijímanie úloh v rodine, 

v žiackom kolektíve, 

v záujmových skupinách 

 

 Osvojiť si delenie úloh v rodine 

 Vedieť prijať pravidlá danej rodiny 

 Poznať význam pravidiel v žiackom 

kolektíve, v záujmových skupinách 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

 

Etické aspekty vzťahu 

k vlastnej rodine 

4 
 

 

Hlbšie poznanie vlastnej rodiny 

Uplatňovanie sociálnych 

zručností v rámci rodiny 

Reflexia nad vlastnou 

kritickosťou v rodine 

Rešpektovanie pravidiel hry v 

rodine 

 

 

  

 Poznať svoju rodinu 

 Naučiť sa uplatňovať sociálne 

zručnosti v rámci svojej rodiny 

 Osvojiť si význam pravidiel  hry 

v rodine 

 

Multikultúrna výchova 

– vzťahy v rodine 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

 

Etické aspekty integrovania 

sexuálnej zrelosti do kontextu 

osobnosti 

 

9  

 

Rozvíjanie sexuálnej identity 

Vzťahy medzi chlapcami 

a dievčatami 

Priateľstvo a láska 

Vytváranie predstáv o budúcom 

partnerovi 

„Zázrak života“ počatie 

a prenatálny život ľudského 

plodu 

Rozpor medzi pohlavnou 

a psychosociálnou zrelosťou 

Predčasný sexuálny styk, jeho 

príčiny a dôsledky 

Pohlavné choroby a AIDS 

Sloboda a zodpovednosť 

v dozrievaní sexuálnych 

vzťahov v manželský a rodinný 

zväzok 

 

  

 Poznať vzťahy medzi chlapcami 

a dievčatami 

 Osvojiť pojmy priateľstvo a láska 

 Opísať predstavu o svojom budúcom 

partnerovi 

 Oboznámiť sa s prenatálnym obdobím 

ľudského života 

 Poznať rozdiel medzi pohlavnou 

a psychosociálnou zrelosťou 

 Poznať negatívne dôsledky 

predčasného pohlavného styku  

 Oboznámiť sa s pohlavnými 

chorobami 

 Poznať význam manželských 

a rodinných zväzkov 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – zmyslové vnímanie 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 – prevencia pred 

chorobami 

 

 

 

 

Vzťah k starým, k chorým 

a k osobám so špecifickými 

potrebami 

 

2 

 
 

 



 

 

Rozvoj empatie, komunikácie  

Ochota chápať potreby starších 

 

 

  

 Vedieť pochopiť  starších ľudí 

 Akceptovať názory 

 Vedieť si vážiť dedičstvo predkov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

 

Proces 

Žiakov učíme poznávať samých seba, objavovať svoju identitu, preberať zodpovednosť za 

svoje rozhodnutia. Prehlbujú si svoju sexuálnu identitu, uvedomujú si riziká spojené s 

predčasným sexuálnym životom. Rozvíjame u nich pozitívny postoj k postihnutým, chorým a 

k iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie. 

 

Učebné osnovy etická výchova 8. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a hodnoty  Etická výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 učiť sa chápať základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 

pravdou a dobrým menom,  

 učiť sa rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou,  

 vedieť formulovať svoje životné ciele, 

 vedieť zdôvodniť základné mravné normy,  

 vedieť zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou, manželstvom a 

rodinou.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete etická výchova v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

  rozumieť obrázkom a ústne zreprodukovať jednotlivé javy, 

  dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí. 

 využívať vyučovacie programy na PC, 



 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých, 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov. 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 vie akceptovať názory iných, 

 vie prejaviť svoj názor, 

 uvedomovať si vzťahy medzi spolužiakmi, rodičmi. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti, 

 oboznámiť sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo, 

 poznávať a mať v úcte národné dedičstvo a ľudové tradícií. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metóda výkladu, rozhovoru 

Metóda vysvetľovania 

Projektová metóda 

Brainstorming 

Metóda samostatnej práce 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - etická výchova 8. ročník  

 

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Zdroje etického poznania 

ľudstva 

 

5 

  

 

Etika, mravné hodnoty a 

normy, svedomie.  

Osvojovanie si základných 

  poznať mravné hodnoty a normy, 

 mať svetonázor, životné ciele, 

 hľadať pozitívne vzory 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 



 

pojmov súvisiacich s voľbou 

životných cieľov, 

svetonázorom, náboženstvom, 

etickými hodnotami a normami. 

Hľadanie pozitívnych vzorov v 

literatúre, náboženstve, umení a 

ľudovej slovesnosti.  

v literatúre, náboženstve, umení 

a ľudovej slovesnosti  

· niesť zodpovednosť 

 

Život, telesné a duševné 

zdravie ako etická hodnota 
4 

 

 

Ochrana života a starostlivosť o 

zdravie ako etický problém. 

Základy duševnej hygieny. 

Niektoré problémy lekárskej 

etiky: eutanázia, génová 

manipulácia.  

 

  poznať význam ochrany života 

a starostlivosti o zdravie, 

 poznať zásady duševnej hygieny 

Mediálna výchova 

– využitie informácií z 

novín, časopisov a 

internet 

Ochrana života a 

zdravia 

– dodržiavanie 

správneho režimu dňa, 

pohyb a pobyt v prírode 

 

Etické aspekty manželstva, 

rodinného a sexuálneho života 

 

 

9  

 

Sebaovládanie ako podmienka 

zdravého sexuálneho života. 

Priateľstvo, zamilovanosť, 

známosť, manželstvo. 

Plánované rodičovstvo, 

antikoncepcia a prirodzené 

metódy regulácie počatí, 

interrupcia a jej možné 

následky.  

  uvedomiť si potrebu 

sebaovládania ako podmienku 

zdravého sexuálneho života, 

 rozlíšiť priateľstvo, zamilovanosť, 

známosť a manželstvo, 

 uvedomiť si význam plánovaného 

rodičovstva. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – zmyslové vnímanie 

 

 

Ekonomické hodnoty a etika 

 

9  

 

Vlastníctvo a peniaze ako 

prostriedok a ako cieľ. 

„Ekonomické cnosti“, 

sporivosť, podnikavosť, umenie 

hospodáriť.  

Svojpomoc, solidarita, pomoc 

sociálne slabším.  

Poctivosť, ochrana spotrebiteľa.  

  

 uvedomiť si význam peňazí ako 

prostriedku a ako cieľa, 

 vedieť hospodáriť, 

 pomáhať sociálne slabším. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

 

 

 

Dobré meno a pravda ako 

etické hodnoty 

 

2 

 
 

 

Poznanie a pravda ako etické 

hodnoty.  

Pravda a lož. Tajomstvo. Je 

vždy nesprávne povedať 

pravdu?  

Česť, dobré meno, ublíženie na 

cti.  

 

  

 uvedomiť si etickú hodnotu 

poznania a pravdy, 

 rozlíšiť pravdu, lož a tajomstvo, 

 uvedomiť si význam dobrého 

mena. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch, v zamestnaní a v 
4   



 

povolaní 

Vzťahy v škole, v zamestnaní. 

Mravné aspekty národného 

uvedomenia a demokratického 

občianstva. 

 

  uvedomiť si význam vzťahov 

v škole, v zamestnaní, 

 poznať mravné aspekty 

národného uvedomenia 

a demokratického občianstva. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

 

Proces 

Žiakov učíme chápať význam svedomia vo svojom živote. Vedia pomenovať, čo v sebe 

zahŕňa ochrana života a starostlivosť o zdravie, učíme ich vážiť si svoj život, svoje zdravie. 

Vedieme ich k tomu, aby vedeli prejaviť solidaritu a pomoc slabým a chorým, aby mali 

správny vzťah k peniazom, rozumne ich využívali a čestne získavali. Aby pochopili ciele a 

metódy reklamy, vedeli pomôcť podporiť finančne charitu. 

 

Učebné osnovy etická výchova 9. ročník-  

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Človek a hodnoty  Etická výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 rozvíjať povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, 

 prehĺbiť komunikačné spôsobilosti orientované na riešenie problémov a vedenie dialógu, 

 oboznámiť sa s niektorými vlastnosťami podporujúcimi zdravý životný štýl, 

 učiť sa preberať zodpovednosť pri ponuke rozličných typov závislostí, vrátane nevhodných    

masmediálnych vplyvov, 

 chápať význam radosti a pozitívneho myslenia v ľudskom živote a snažiť sa ich šíriť. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete etická výchova v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania, 

  rozumieť obrázkom a ústne zreprodukovať jednotlivé javy, 



 

  dokázať určitý čas sústredene počúvať a rešpektovať a tolerovať názory iných ľudí. 

 využívať vyučovacie programy na PC, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 oboznámiť sa s prácou na interaktívnej tabuli. 

 pracovať samostatne s pracovnými listami a pomôckami, 

 vedieť napodobniť prácu dospelých, 

 ohodnotiť vlastný výkon, prežiť radosť  z vlastných vyprodukovaných výsledkov. 

 poznať svoje povinnosti v spoločnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb, 

 vie akceptovať názory iných, 

 vie prejaviť svoj názor, 

 uvedomovať si vzťahy medzi spolužiakmi, rodičmi. 

 vyjadrovať  sa v oblasti prírodovedných a spoločenskovedných poznatkov a vzťahov 

medzi človekom a prírodou, 

 poznať pravidlá slušného správania sa v spoločnosti, 

 oboznámiť sa s najdôležitejšími službami pre obyvateľstvo, 

 poznávať a mať v úcte národné dedičstvo a ľudové tradícií. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metóda výkladu, rozhovoru 

Metóda vysvetľovania 

Projektová metóda 

Brainstorming 

Metóda samostatnej práce 

Individuálna práca  

Skupinová práca 

Diferencovaná práca 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - etická výchova 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Prehĺbenie povedomia 

vlastnej dôstojnosti a hodnoty 

ľudskej bytosti vôbec 

4 

 

 

Objavovanie nových darov, ich 

kultivovanie, rozvoj záujmov. 

Dar priateľstva pre vnútorný 

rozvoj ľudskej osoby. 

Ľudské možnosti, túžby a 

odvážne sny, odvaha konať. 

 

 

  poznať mravné hodnoty a normy, 

 vážiť si seba a svojich blízkych, 

 pozitívne hodnotiť druhých, 

 uvedomiť si dôležitosť priateľstva 

v živote človeka. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

Prehĺbenie komunikačných 

schopností 
4   

 

Počúvanie, vedenie dialógu, 

riešenie konfliktov. 

Asertivita orientovaná na 

prosociálnosť – požiadať o 

láskavosť, hovoriť adresne, 

vedieť povedať nie, oprávnená 

a neoprávnená kritika. 

 

  slušne komunikovať a viesť 

dialóg, 

 vedieť riešiť konflikty 

v kolektíve, 

 poznať základy asertivity, 

 vedieť komunikovať verbálne aj 

neverbálne. 

 

Mediálna výchova 

– využitie informácií z 

novín, časopisov a 

internet 

 

 

Zdravý životný štýl 

 

 

10 
  

 

Povedomie vlastnej hodnoty. 

Skromnosť (opak 

neprimeraného sebaoceňovania 

), nepovyšovať sa nad iných vo 

vystupovaní, v nárokoch, v 

rečiach. 

Dobroprajnosť - dopriať iným 

materiálne i duchovné dobrá, 

vedieť sa tešiť spolu s nimi. 

Cieľavedomosť, pracovitosť, 

usilovnosť. 

Čistota zmýšľania, reči a 

prejavov správania v oblasti 

sexuality, význam studu 

a intimity v prejavoch 

náklonnosti medzi chlapcom a 

dievčaťom. 

Kultivované vyjadrenie svojich 

citov, hlavne negatívnych. 

Veselosť. 

Sebaovládanie. 

Ovocie zdravého životného 

štýlu 

  uvedomiť si dôležitosť telesného 

a duševného zdravia, 

 rozlíšiť priateľstvo, zamilovanosť, 

známosť a manželstvo, 

 uvedomiť si vlastnú hodnotu, 

 vedieť sa tešiť spolu s inými, 

 vyjadrovať svoje city, 

sebaovládanie, 

 nepovyšovať sa nad iných. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

 

Mediálna výchova 

– využitie informácií z 

novín, časopisov a 

internet 

 



 

Závislosti , ktoré môžu 

znehodnotiť a ohrozovať náš 

život 

 

5 
 

 

Fajčenie, alkohol, omamné 

látky. 

Konzumný a nezodpovedný 

sex. 

Hracie automaty, nadmerné 

sledovanie televízie. 

Sekty a kulty, skupiny 

orientované na rasovú 

neznášanlivosť. 

  uvedomiť si škodlivosť fajčenia, 

alkoholu a omamných látok,  

 hľadať si záľuby vo voľnom čase 

primerané svojmu veku, 

 pochopiť nebezpečenstvo hracích 

automatov, 

 potláčať rasovú neznášanlivosť. 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

Ochrana života 

a zdravia – správna 

životospráva 

Masmediálne vplyvy 

 

 

5  

 

Prosociálne vzory v 

masmédiách (osobné i 

kolektívne). 

Kritické hodnotenie 

videoprodukcie a televíznych 

programov. 

Televízna pseudorealita a jej 

hodnotenie. Výchova kritického 

diváka. 

Možnosti pozitívneho 

ovplyvňovania televíziou. 

  vedieť spolupracovať a pomáhať 

si,  

 vyhľadávať reálne a zobrazené 

vzory známych osobností, 

 správne zhodnotiť televíznu 

pseudorealitu. 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

· deliť si úlohy 

· niesť zodpovednosť 

 

Radosť a optimizmus 

 

5 

  

 

Radosť ako dôsledok 

objavovania hodnôt. 

Radosť ako výsledok 

vynaloženej námahy pri 

dosahovaní cieľa. 

Radosť ako predpoklad i 

dôsledok socializácie. 

Radosť ako dar pre iných 

(šírenie optimizmu a nádeje vo 

svojom okolí). 

Pozitívny vzťah k životu a k 

ľuďom. 

 

  uvedomiť si radosť ako dôsledok 

objavovania hodnôt, 

 vedieť šíriť optimizmus a nádej 

vo svojom okolí, 

 poznať radosť zo života, 

 pozitívne myslieť, 

 vyjadriť radosť z práce. 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– sebapoznanie, 

rešpektovanie iných 

Multikultúrna výchova 
– vzťahy v rodine a škole 

 

Proces 

Etická výchova sa v 9. ročníku zameriava na prehĺbenie niektorých hodnôt a sociálnych 

spôsobilostí, s ktorými sa žiaci stretli v predchádzajúcich ročníkoch. Snažíme sa diskutovať a 

zaujať prosociálne postoje k rozličným aktuálnym problémom žiakov. Tematický celok 

Radosť a optimizmus – trvalé nastavenie ľudského života, zameriame na poskytnutie 



 

skúsenosti pozitívneho myslenia v období dospievania žiakov. Zaradíme aj námety podľa 

záujmu žiakov a výberu učiteľa zamerané na obdobie dospievania. 

 

Učebné osnovy matematika 2. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

Charakteristika predmetu 

Vyučovanie predmetu matematika sa snaží poskytnúť všetkým žiakom adekvátnymi formami 

a metódami také matematické vzdelanie, ktoré im umožní riešiť dôležité problémy a úlohy 

praktického života a pracovného pomeru spôsobom primeraným ich mentálnej úrovni. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity. Pri výučbe je 

vhodné použiť formu výkladu, objasňovania, riadeného rozhovoru, diskusie. Matematické 

vedomosti, zručnosti a návyky sa u žiakov budujú podľa ich individuálnych schopností, 

systematicky sa uplatňuje  zásada názornosti. Pri opakovaní a upevňovaní sa žiaci učia 

využívať svoje matematické poznatky pri riešení problémov praxe. Spojenie vyučovania 

matematiky s praxou prispieva i to, že sa žiaci naučia používať rôzne nástroje umožňujúce 

geometrické konštrukcie. Činnosťami zacielenými na riešenie praktických úloh, prípadne 

zaraďovaním hravých foriem práce a počítania, prebúdzať u žiakov záujem o matematiku. 

Pri priestorovej predstavivosti je potrebné usmerniť žiakov k správnemu pomenovaniu 

vzájomnej polohy dvoch predmetov pomocou prísloviek pred, za, pod, nad, medzi a pod., tiež 

triedenie predmetov z hľadiska nadradenosti a podradenosti. Postupne sa učia rozlišovať 

a pomenovať tvar kruhový, štvorcový, trojuholníkový. Viesť žiakov k sledovaniu smeru 

pohybu, k určovaniu vlastností daných predmetov a porovnávať ich a následne ich roztriediť. 

Viesť ich k pochopeniu a používaniu rozličných kvantifikátorov ako všetky, žiadny, každý 

apod., tiež k používaniu termínov vhodných na pomenovanie daného súboru predmetov ako 

družstvo, hromada, kopa a pod.  



 

V prvých názorných predstavách o čísle a počtových výkonoch je vhodné viesť žiakov k 

rozlišovaniu množstva predmetov, utváraniu skupiny predmetov s daným počtom, 

priraďovaním porovnať čísla 1 až 5 a takto utvoriť číselný rad tak, aby chápali číslo ako 

symbol na vyjadrenie počtu akejkoľvek skupiny predmetov. 

Pri číselnej postupnosti je dôležité snažiť sa  o to, aby si žiaci pod pojmom číslo uvedomili 

príslušný počet predmetov. Pomocou cvičení dosiahnuť úplnú orientáciu v číselnom rade. 

V určovaní počtu predmetov ide o pochopenie počtu predmetov vcelku. Porovnávanie čísel je 

založené na praktických činnostiach, na manipulácii s predmetmi. Žiaci sa naučia písať 

znamienka väčší, menší, rovná sa. 

Názornosť je dôležitým prvkom, ktorý je potrebné v procese využiť, keďže peniaze sú bežnou 

súčasťou života. Veľmi vhodné je využiť praktickú manipuláciu s euro mincami napr. hra na 

obchod. Básničky sú taktiež veľmi vhodným a dôležitým motivačným prvkom, ktorý možno 

využiť aj na zistenie rečových schopností žiakov a ich  prípadné postihnutie. Pri hodnotení 

a klasifikácií sa budú používať adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika je poskytnúť žiakom základné matematické 

vzdelanie a vytvoriť u mentálne postihnutých žiakov súbor takých vedomostí, zručností 

a návykov, aby ich vedeli uplatniť a zužitkovať v každodennom živote a boli schopní sa do 

spoločenského života zapojiť. Poskytnúť všetkým žiakom spôsobom primeraným ich 

mentálnej úrovni takú matematickú prípravu, ktorá im umožní riešiť najnevyhnutnejšie 

praktické problémy matematického charakteru. Taktiež rozvíjať aformovať ich logické 

myslenie a priestorové vnímanie, motivovať ich k vytváraniu matematického myslenia 

a pojmov. Z hľadiska výchovného vytvárať u žiakov kladné morálne vlastnosti pre ďalšie 

formovanie ich osobnosti, ktoré má dôležitý význam pre život v spoločnosti.  

Špecifické ciele predmetu v 2. ročníku: 

 opakovať a prehĺbiť učivo z 1. ročníka, 

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 5, 

 vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10, 

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10, 

 osvojiť si geometrické tvary, 



 

 využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v druhom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, 

 vyjadriť svoj názor a obhájiť ho. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom a skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov a uznávať výkon druhých. 

 rozumieť a používať základné pojmy z matematiky, 

 porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 používať názor pri riešení úloh, 

 využívať základné matematické zručnosti pri riešení pracovných úloh v pracovnom 

živote. 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 používať vyučovacie programy, 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Vysvetľovanie 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Práca s detským časopisom 

Opis predmetov a vecí 

Práca s učebnicou 

Výklad 

Motivačný rozhovor 

Metóda názoru 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 

GEOMETRIA 

 

Motivačné rozprávanie 

Výklad 

Metóda vysvetľovania 

Práca s učebnicou 

Frontálna výučba - výklad  

Individuálna práca so žiakom 

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 



 

Didaktické hry 

Demonštrácia 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -matematika 2. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

ARITMETIKA 

Numerácia v obore 0 až 10 a 

počtové výkony 

132 

 

 

 

Prirodzené čísla 6 až  10 

 

 Vymenovať číselný rad 

 Oboznámiť sa s číslom 6, 7, 8, 9, 10 

 Určiť skupinu s daným počtom 

predmetov 

 Poznať a písať  čísla 6, 7,8, 9,10  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-režim dňa školáka 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -využitie voľného času, vzťahy medzi 

kamarátmi 

 

 

Ochrana života a zdravia 

– bezpečnosť pri používaní elektrických 

spotrebičov 

 

 

Určovanie počtu predmetov   Určovať počet predmetov v skupine 

 Pomenovať predmety 

Vytváranie skupín predmetov o 

danom počte predmetov 
  Určovať počet predmetov v skupine 

 Pomenovať predmety 

 Vytvoriť skupinu s daným počtom 

predmetov 

Prirodzené čísla 1, 2, 3, 4, 5, 0  

- numerácia a počtové výkony 
  Vymenovať číselný rad 

 Oboznámiť sa s číslom 1, 2, 3, 4, 5, 0 

 Určiť skupinu s daným počtom 

predmetov 

Čítanie a písanie číslic 6 až 10, 

ich názorné vyjadrenie 
  Poznať a písať  čísla 6, 7, 8, 9, 10 

 Vyjadriť názorne číslice 6, 7, 8, 9, 10 
 

Usporiadanie čísel 1 až 10, 

číselná os, porovnávanie čísel, 

vyjadrenie pomocou znakov  =, 

<, < 

  Určovať čísla na číselnej osi 

 Vyjadriť  pomocou  znakov  =, <, > 

 Porovnávať čísla 

Environmentálna výchova 

-ochrana životného prostredia 

 

 

Environmentálna výchova  

domáce zvieratá 

 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-pohyb a pobyt v prírode 

 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh na porovnávanie 

čísel 

  Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých slovných úloh 

 Riešiť zadané  slovné úlohy 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe 

Opakovanie sčítania a odčítania 

v obore 0 až 5 
  Opakovať sčítanie v obore 0 až 5 

 Opakovať odčítanie 0 až 5 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

6 

 

  Vypočítať príklady na sčítanie v obore 

do 6 

 Vypočítať príklady na odčítanie v obore 

do 6 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

7 

 

  Vypočítať príklady na sčítanie v obore 

do7 

 Vypočítať príklady na odčítanie v obore 

do 7 

Dopravná výchova 

 – bezpečnosť na  

ceste 

 

Environmetnálna výchova 

– využitie liečivých rastlín 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -dramatizácia rozprávky 

 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

8 

 
 

 Vypočítať príklady na sčítanie v obore 

do8 

 Vypočítať príklady na odčítanie v obore 

do 8 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

9 

 
 

 Vypočítať príklady na sčítanie v obore 

do 9 

 Vypočítať príklady na odčítanie v obore 

do 9 

Sčítanie a odčítanie v obore do 

10 

 
 

 Vypočítať príklady na sčítanie v obore 

do 10 

 Vypočítať príklady na odčítanie v obore 

do 10 



 

 

Proces 

Žiakov získavame pre učebnú činnosť nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným 

motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému. Učebné pomôcky 

využívame tak pri vytváraní matematických pojmov a objasňovaní súvislostí medzi nimi, ako 

aj pri upevňovaní učiva. Počtové výkony sčítania a odčítania nacvičujeme oddelene, postupne 

číselný obor rozširujeme a v závere každého oboru precvičujeme spoje sčítania a odčítania 

spoločne.

Sčítanie a odčítanie 0 až 10 – 

zhrnutie 

 
 

 Vypočítať príklady na sčítanie v obore 

do 0 až 10 

 Vypočítať príklady na odčítanie v obore 

do 0 až 10 

Ochrana života a zdravia 

– nebezpečenstvo v prírode 

 

GEOMETRIA 

Geometrické tvary 
33 

 

 

 

Rovinné útvary  - priraďovanie 

názvu 
  Pomenovať a rozlíšiť rovinné 

geometrické tvary 

 Vytvoriť rovinné geometrické tvary 

 Diferencovať rovinné geometrické tvary 

Dopravná výchova 

- význam dopravných značiek  

- prechádzanie cez prechod pre chodcov 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-spolužitie v triednom kolektíve 

 

Priestorové útvary – valec – 

priraďovanie k názvu 
  Pomenovať priestorové  geometrické 

útvary 

 Vytvoriť priestorové  geometrické tvary 

 Diferencovať priestorové  geometrické 

tvary 

Priamosť  

 

 

 

 

Vlastnosť „priamy“, nie je 

„priamy“ 
  Oboznámiť sa s vlastnosťami 

geometrických tvarov 

 Pomenovať  „priamy“, nie je „priamy“ 

Environmentálna výchova 

 -ochrana životného prostredia 

 

Modelovanie  a kreslenie z 

geometrických tvarov 

(trojuholník, štvorec, obdĺžnik, 

kruh) priamych a krivých čiar 

  Modelovať a rozlíšiť rovinné 

geometrické tvary 

 Kresliť rovinné geometrické tvary 

 Diferencovať rovinné geometrické tvary 

Dopravná výchova-dopravné značky  

 

 



 

Učebné osnovy matematika 3. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 opakovať a prehĺbiť učivo z 2. ročníka, 

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 20, 

 vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, 

 osvojiť si násobenie číslom 2, 

 vedieť narysovať úsečku pomocou pravítka a vyznačovať jej krajné body, 

 vedieť určiť body, ktoré ležia a neležia na danej úsečke. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v treťom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi s ktorými prichádza do kontaktu, 

 vyjadriť svoj názor a obhájiť ho. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom a skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov a uznávať výkon druhých. 

 rozumieť a používať základné pojmy z matematiky, 

 porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 používať názor pri riešení úloh, 

 využívať základné matematické zručnosti pri riešení pracovných úloh v pracovnom 

živote. 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 používať vyučovacie programy, 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa. 



 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Vysvetľovanie 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Práca s detským časopisom 

Opis predmetov a vecí 

Práca s učebnicou 

Výklad 

Motivačný rozhovor 

Metóda názoru 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 

GEOMETRIA 

 

Motivačné rozprávanie 

Výklad 

Metóda vysvetľovania 

Práca s učebnicou 

Didaktické hry 

Demonštrácia 

Opis predmetov a vecí 

Frontálna výučba - výklad  

Individuálna práca so žiakom 

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie – matematika 3. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

ARITMETIKA 

Numerácia v obore 10 až 20 
132 

 

 

 

 

Vymenovanie radu názvov čísel 
 

 Vymenovať názvy čísel 

 Vymenovať číselný rad 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

– spolužitie v triednom kolektíve 

 

Multikultúrna výchova 

– zvláštnosti rôznych kultúr, tradície, 

zvyky 

 

Environmentálna výchova 

– ochrana stromov 

 

Mediálna výchova 

– zavedenie eura v médiách 

 

 

Určovanie počtu predmetov 

počítaním po jednej 

  Určovať počet predmetov počítaním 

po jednej 

 Pomenovať predmety 

Priraďovanie skupiny predmetov 

k číslu 
  Priradiť skupinu predmetov k číslu 

 Pomenovať predmety 

 Vytvoriť skupinu s daným počtom 

predmetov 

Čítanie a písanie číslic   Čítať a písať číslice 

 Oboznámiť sa s číselným radom 10-

20 

 

Určovanie rádu čísel- jednotky, 

desiatky 
  Určiť jednotky a desiatky v čísle 

 Farebne zaznačiť jednotky a desiatky 

Usporiadanie čísel, porovnávanie 

čísel 
  Vedieť usporiadať čísla 

 Vedieť porovnávať čísla 

Zápis pomocou znakov =, <, >, 

číselná os 
  Určovať čísla na číselnej osi 

 Vyjadriť  pomocou  znakov  =, <, > 

 Porovnávať čísla 

Multikultúrna výchova 

– poznávať históriu, zvyky a tradície 

Riešenie jednoduchých nerovníc 

typu a < 20 postupným 

dosadzovaním 

  Osvojiť si pojem nerovnica 

 Vedieť dosadzovať čísla 

 Vedieť riešiť jednoduché nerovnice 

Ochrana života a zdravia 

– bezpečnosť pri práci s otvoreným 

ohňom 

Riešenie jednoduchých slovných 

úloh na porovnávanie čísel 
  Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých slovných úloh 

 Riešiť zadané  slovné úlohy 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

– zmyslové vnímanie 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

bez prechodu cez základ 

   

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – spolupráca a súťaživosť 

 

 

Ochrana života a zdravia 

 - predchádzať chorobám a úrazom 

 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

bez prechodu cez základ 

 

 Vedieť sa orientovať v číselnom rade 

do 20 

 Vedieť sčítavať bez prechodu cez 

základ 

 Odčítať v obore do 20 bez prechodu 

cez základ 

Upevňovanie sčítania a odčítania v 

obore do 20: - upevňovanie spojov 

spamäti, - riešenie jednoduchých 

slovných úloh na sčítanie a 

odčítanie 

 

 Sčítať a odčítať v obore do 20 

 Sčítať a odčítať spamäti 

 Riešiť jednoduché slovné úlohy 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 

s prechodom cez základ 
 

  



 

 
Proces 

K tomu, aby žiak vedel sčítať/odčítať príklady typu 15 + 4, 19 -5, má vedieť rozložiť číslo na 

desiatku a jednotky, má vedieť sčítať/odčítať jednociferné číslo a sčítať desiatku a 

jednociferné číslo. Ak to žiaci zvládnu, počtové výkony robia bez zápisu rozkladu.  

Pri utváraní matematických poznatkov prihliadame na intelektové schopnosti žiakov a preto 

sa vo väčšej miere opierame o názor a o ich manipulačnú účinnosť. K zovšeobecneniam 

dochádza na základe riešenia viacerých konkrétnych príkladov. Pri rozvíjaní matematickej 

zručnosti žiakov treba učivo precvičovať viackrát. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s 

prechodom cez základ 
 

 Vypočítať príklady na sčítanie 

a odčítanie do 20 s prechodom cez 

základ 

 

 

Enviromentálna výchova  

– chrániť rastliny, starať sa o svoje 

okolie 

 

 

Upevňovanie sčítania a odčítania v 

obore do 20 : - upevňovanie 

pamäťového sčítania a odčítania, - 

vzťahy: o n viac, o n menej, - 

riešenie jednoduchých slovných 

úloh 

 

 Upevniť učivo sčítania a odčítania 

 Vedieť spamäti sčítavať a odčítavať 

 Osvojiť si vzťahy o n viac, o n menej 

 Riešiť jednoduché slovné úlohy 

Úvod do násobenia v obore do 20 
 

  

Znak . (krát). 
 

 Osvojiť si znak . ( krát ). 

 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

– spolupráca a súťaživosť 

 

 

Mediálna výchova 

 – využitie internetu vo vyučovaní 

Súčin prirodzených čísel ako 

opakované sčítanie 
 

 Osvojiť si pojem súčin 

 Vedieť zapísať súčin čísel ako 

opakované sčítanie 

Násobilka 2 – pamäťový nácvik 

 

 Osvojiť si násobky čísla 2 

 Vedieť vymenovať násobky 2 

  

GEOMETRIA 

Bod, úsečka 33 

  

Bod, vyznačovanie bodov, 

označovanie bodov veľkými 

tlačenými písmenami 
 

 Vedieť vyznačiť bod 

 Osvojiť si označovanie bodov 

veľkými tlačenými písmenami 

Dopravná výchova 

význam dopravných značiek v premávke 

 

 

Ochrana života a zdravia 

– dodržavanie správneho režimu dňa, 

pohyb 

Úsečka, krajné body úsečky. 

Označovanie úsečky pomocou jej 

krajných bodov 
 

 Vedieť čo je úsečka 

 Vedieť označiť krajné body úsečky 

 Vedieť označiť úsečku 

Vyznačovanie úsečky, rysovanie 

úsečky pomocou pravítka.  

Vyznačovanie bodov, ktoré na 

danej úsečke ležia, neležia. 

 

 Narysovať úsečku podľa pravítka 

 Vedieť vyznačiť úsečku 

 Označiť body ležiace na úsečke 

 Označiť body neležiace na úsečke 



 

Učebné osnovy matematika 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

Ciele vyučovacieho predmetu 

- opakovať a prehĺbiť učivo z 3. ročníka, 

- sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 100, 

- riešiť jednoduché slovné úlohy, 

- osvojiť si násobenie a delenie v obore do 30, 

- rysovať a označiť priamku, vyznačiť body ležiace a neležiace na priamke, 

- namerať dĺžku úsečky. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v štvrtom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými žiak prichádza do kontaktu, 

 vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny. 

 rozumieť a používať základné pojmy z matematiky, 

 porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 používať názor pri riešení úloh, 

 využívať základné matematické zručnosti pri riešení pracovných úloh v pracovnom 

živote. 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 používať vyučovacie programy, 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa. 

 dokázať pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom a skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov a uznávať výkon druhých. 



 

 rozpoznať problémové situácie, adekvátne svojej úrovni navrhnúť riešenia na ich 

prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 uvedomovať si svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy 

kompetentných osôb. 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív- 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 používať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu). 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Vysvetľovanie 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Práca s detským časopisom 

Opis predmetov a vecí 

Práca s učebnicou a pracovným 

listom 

Výklad 

Motivačný rozhovor 

Metóda názoru 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 

GEOMETRIA 

 

Motivačné rozprávanie 

Výklad 

Metóda vysvetľovania 

Práca s učebnicou a pracovným 

listom 

Didaktické hry 

Demonštrácia 

Opis predmetov a vecí 

Frontálna výučba  

Individuálna práca  

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 

 



 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - matematika 4. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Aritmetika - 

Numerácia v obore do 100 

132 

30 

 

 

 

Opakovanie učiva z 3. ročníka   Určiť počet predmetov počítaním po jednej. 

 Upevňovať sčítanie a odčítanie v obore do 

20 bez prechodu cez základ. 

 Upevňovať sčítanie a odčítanie v obore do 

20 s prechodom cez základ. 

 Vyznačiť a pomenovať bod. 

 Určovať krajné body úsečky 

 

 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu -  

význam rodiny 

 

 

 

 

 

 

Osobný a sociálny 

rozvoj -  

vzťahy medzi 

kamarátmi 

 

 

Dopravná výchova -  

bezpečná cesta do 

školy 

 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu -  

deľba úloh v rodine 

Určovanie počtu predmetov 

počítaním po desiatkach  

  Určiť počet predmetov počítaním po 

desiatkach. 

 Osvojiť si číselný rad po desiatkach. 

 Čítať a písať desiatky. 

 Vyjadriť rovnosť a nerovnosť pomocou  

znakov  =, <, >. 

 Porovnávať čísla. 

Desiatky a jednotky v dvojcifernom 

čísle  

  Určovať jednotky, desiatky a stovky. 

 Určiť počet predmetov počítaním po 

desiatkach a jednotkách. 

 

 Osvojiť si číselný rad a os v obore do 100. 

 Čítať a písať dvojciferné čísla. 

 Vyjadriť rovnosť a nerovnosť pomocou  

znakov  =, <, >. 

 Porovnávať čísla. 

 Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých nerovníc. 

 Riešiť jednoduché nerovnice postupným 

dosadzovaním. 

 Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých slovných úloh. 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Aritmetika - 

Sčítanie a odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 100 bez prechodu 

cez základ 

35 

 
 

 

Sčítanie a odčítanie násobkov čísla 

10 

  Osvojiť si sčítanie a odčítanie násobkov 

čísla 10 veľa seba, pod seba. 

 Sčítať príklady typu: 30+40=70       30 

40 

 Odčítať príklady typu: 

70-40=30        70 

                     - 40 

 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovanie 

a tolerancia vo 

vzťahu k iným 

kultúram 

 

Environmentálna 



 

Pričítanie jednociferného čísla 

k číslu, ktoré je násobkom čísla 10 

  Rozložiť číslo na desiatky a jednotky. 

 Sčítať príklady typu:  

       30+7=37         30 

  7 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

výchova -  

ochrana životného 

prostredia. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj - 

právo na hru 

a kamaráta. 

 

Environmentálna 

výchova - 

ochrana prírody 

Odčítanie jednociferného čísla, ktoré 

je násobkom čísla 10 

  Rozložiť číslo na desiatky a jednotky. 

 Odčítať príklady typu:  

37-7=30          37 

 -7 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Sčítanie dvojciferných 

a jednociferných čísel bez prechodu 

cez základ  

  Sčítať príklady typu:  

34+5=39         34 

  5 

Odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného čísla bez prechodu cez 

základ 

  Odčítať príklady typu:  

37-4=33          37 

 -4 

Riešenie jednoduchých slovných 

úloh  

  Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých slovných úloh. 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Aritmetika - 

Sčítanie a odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 100 s prechodom 

cez základ 

42 

 
 

 

Sčítanie dvojciferného čísla 

s jednociferným číslom pri vytváraní 

násobkov desiatich 

  Osvojiť si spôsob sčítania so zvyškom. 

 Sčítať príklady typu: 

27+3=30         27 

  3  

Multikultúrna 

výchova -  

rozvíjať schopnosť 

riešiť konflikty 

pokojnou cestou 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj - 

rozvíjať 

interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú 

komunikáciu 

a schopnosť 

argumentácie 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj - 

rozvíjať 

intrapersonálne 

vzťahy , schopnosť 

sebareflexie 

Odčítanie jednociferného čísla od 

násobkov desiatich 

  Osvojiť si spôsob odčítania so zvyškom. 

 Odčítať príklady typu:  

30-3=27          30 

 -3 

Sčítanie dvojciferného čísla s 

jednociferným číslom s prechodom 

cez základ  

  Osvojiť si spôsob sčítania so zvyškom 

s prechodom cez základ.  

 Sčítať príklady typu: 

46+7=53         46 

  7  

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného čísla s prechodom cez 

základ 

  Osvojiť si spôsob odčítania so zvyškom 

s prechodom cez základ. 

 Odčítať príklady typu:  

53-7=46          53 

 -7 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných 

čísel a násobkov čísla 10 

  Osvojiť si sčítanie a odčítanie dvojciferných 

čísel a násobkov čísla 10 vedľa seba, pod 

seba. 

 Sčítať príklady typu:  

36+40=76       36 

40 

 Odčítať príklady typu: 



 

76-40=30        76 

                     - 40 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

 

Riešenie jednoduchých slovných 

úloh  

  Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých slovných úloh. 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

 

Aritmetika - 

Násobenie a delenie v obore do 30 

25 

 
 

 

Opakovanie násobenia číslom 2   Zopakovať si násobenie č. 2. 

 Upevniť si násobenie č. 2 spamäti. 
 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy  

v škole a rodine 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva a 

povinnosti 

Násobenie číslami 0 a 1   Chápať súčin ako opakované sčítanie. 

 Osvojiť si násobenie č. 0 a 1. 

 Precvičovať si násobenie č. 0 a 1 spamäti. 

Násobenie číslom 3   Chápať súčin ako opakované sčítanie. 

 Osvojiť si násobenie č. 3. 

 Precvičovať si násobenie č. 3 spamäti. 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

Delenie v obore do 30   Oboznámiť sa s podstatou delenia, znakom 

delenia. 

 Osvojiť si delenie podľa obsahu a na časti.  

 Upevňovať si príklady na delenie v obore do 

30. 

 Precvičovať si príklady na delenie v obore 

do 30 spamäti. 

 Oboznámiť sa s postupom pri riešení 

jednoduchých slovných úloh. 

 Riešiť zadané slovné úlohy. 

 Vytvoriť odpoveď k slovnej úlohe. 

 

Geometria - 

Priamka 
20  

 

Rysovanie a označovanie priamok   Osvojiť si postup rysovania priamky. 

 Rysovať priamku pomocou pravítka. 

 Označovať priamku správnym spôsobom.  

Environmentálna 

výchova – vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Multikultúrna 

výchova – 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

Body ležiace a neležiace na priamke    Určovať bod, ktorý leží na priamke. 

 Určovať bod, ktorý neleží na priamke  

 Vyznačiť bod ležiaci a neležiaci na priamke.  

 Vyznačiť úsečku na priamke.  

 

 

Rôznobežné priamky    Osvojiť si postup rysovania rôznobežných 

priamok. 

 Rysovať rôznobežné priamky pomocou 

pravítka. 

 Označovať priesečník rôznobežných 

priamok.  

Geometria - 

Meranie dĺžky úsečky 
13  

 

Jednotka dĺžky – cm. Meradlo 

s centimetrovou stupnicou 

  Osvojiť si jednotku dĺžky – cm. 

 Oboznámiť sa s meradlami s cm stupnicou.  

 Rysovať stanovenú dĺžku úsečky pomocou 

pravítka. 

 Merať dĺžku úsečky. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva a 

povinnosti 



 

Proces 

Pri vyučovaní geometriu zaraďujeme ako časť vyučovacej hodiny alebo ako samostatnú 

vyučovaciu hodinu. Často zaraďujeme orientáciu žiakov v číselnom rade do 100 na číselnej 

osi. Precvičujeme vzťahy pred - za, hneď pred – hneď za. Spájame teoretické vedomosti s 

praktickými činnosťami. Matematické poznatky u žiakov vytvárame na základe manipulácie s 

konkrétnymi predmetmi, ktoré sa nachádzajú v triede i v okolí školy.



 

Učebné osnovy matematika 5. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika je opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich 

ročníkov. Osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 1000, získať základné 

vedomosti v používaní jednotiek dĺžky. Využívať matematické operácie: sčítanie, odčítanie, 

násobenie, delenie a rozvíjať tak numerické zručnosti žiakov. Prostredníctvom slovných úloh 

aplikovať tieto zručnosti a schopnosti v reálnych situáciách. Viesť žiakov k práci s pravítkom 

a kružidlom a rozvíjať tak u nich presnosť, vytrvalosť a dôkladnosť v práci. Rozvíjať 

orientáciu žiakov v rovine a priestore, využívať osvojené pojmy, postupy ako prostriedky pri 

riešení úloh. Využívaním veku primeraných metód, zásad a postupov rozvíjať matematické 

logické a kritické myslenie. Systematickým riadením práce podporovať kladné morálne 

a vôľové vlastnosti žiakov.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v piatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 čítať, písať a porovnávať čísla v obore do 1000, násobiť a deliť v obore do 60, 

 usporadúvať čísla a orientovať sa na číselnej osi, 

 sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 100 bez prechodu aj s prechodom cez 

základ, 

 spamäti aj písomne sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1000 bez 

prechodu aj s prechodom cez základ, 

 riešiť jednoduché rovnice a nerovnice postupným dosadzovaním prirodzených čísel 

v danom obore prirodzených čísel, 

 riešiť slovné úlohy s využitím osvojených matematických operácií v danom obore 

prirodzených čísel, 

 zvládnuť aj prakticky používať jednotky dĺžky: meter, centimeter, decimeter, 

premieňať dané jednotky dĺžky, 

 oboznámiť sa s rímskymi číslicami, 



 

 pracovať s rysovacími pomôckami, ovládať prácu s kružidlom, merať a rysovať 

úsečky. 

 pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých. 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia, 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Vysvetľovanie 

Demonštrácia 

Pozorovanie 

Výklad 

Problémová metóda 

Rozhovor 

Didaktická hra 

Motivačný rozhovor 

Metóda názoru 

Frontálna výučba  

Individuálna práca  

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 

 

GEOMETRIA 

 

Motivačné rozprávanie 

Výklad 

Metóda vysvetľovania 

Didaktické hry 

Demonštrácia 

Opis predmetov a vecí 

Frontálna výučba  

Individuálna práca  

Práca vo dvojiciach 

Skupinová práca 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - matematika 5. ročník  

 

Názov tematického celku 

Témy  

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Opakovanie učiva zo 4. ročníka 
8 

 

 

 

Čítanie a písanie čísel od 1 do 

100 

  Opakovať učivo 4. ročníka 

 Čítať a písať čísla do 100 

 Šetriť učebné pomôcky 

 Utvrdiť si číslice v obore do 100 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-význam rodiny 

 
Porovnávanie čísel   Vyhľadať číslice v číselnom rade 

 Porovnávať čísla 



 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

100 

18 

 

 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

vzťahy medzi kamarátmi 

 

 

Dopravná výchova 

-bezpečná cesta do školy 

 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-deľba úloh v rodine 

Sčítanie čísel v obore do 100 bez 

prechodu cez základ 

  Ščítavať čísla v obore do 100 bez 

prechodu cez základ 

 Dodržiavať pokyny učiteľa 

 Riešiť úlohy na sčítanie 

Odčítanie čísel v obore do 100 

bez prechodu cez základ 

  Odčítavať čísla v obore do 100 bez 

prechodu cez základ 

 Riešiť úlohy na odčítanie 

 Pracovať vytrvalo a svedomito 

Sčítanie čísel v obore do 100  s 

prechodom cez základ 

  Sčítavať čísla v obore do 100 

s prechodu cez základ 

 Správne podpisovať čísla pod seba 

Odčítanie čísel v obore do 100 

s prechodom cez základ 

  Odčítavať čísla v obore do 100 bez 

prechodu cez základ 

 Riešiť slovné úlohy na odčítanie 

Multikultúrna výchova 

-rozvíjať schopnosť riešiť 

konflikty pokojnou cestou 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rast 

-rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú komunikáciu 

a schopnosť argumentácie 

 

 

Regionálna výchova 

-spoznávať tradície spojené 

s náboženskými sviatkami  

ako zdroj historického 

vedomia 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rast 

r-ozvíjať interpersonálne 

vzťahy , schopnosť 

sebareflexie 

Násobenie a delenie v obore do 

30 10 
 

 

Násobenie a delenie číslom 2   Násobiť a deliť číslom 2 

 Podeliť sa so spolužiakom 

 Násobiť pomocou predmetov v triede 

 Poznať násobky čísla 2 

Násobenie a delenie číslom 1   Násobiť a deliť číslom 1 

 Utvrdiť si násobenie číslami 1 a 2 

Násobenie číslom 0   Násobiť číslom 0 

 Vedieť, že nulou nemôžeme deliť 

Násobenie a delenie číslom 3   Násobiť a deliť číslom 3 

 Utvrdiť si násobenie a delenie 

v obore do 30 

 Ovládať násobky čísla 3 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

100 bez prechodu cez základ 
18 

 

 

 

Sčítanie násobkov čísla 10 

s dvojcifernými číslami 

  Zopakovať násobky čísla 10 

 Osvojiť si sčítanie násobkov čísla 10 

s dvojcifernými číslami 

Odčítanie násobkov čísla 10 od 

dvojciferných čísel 

  Zvládnuť odčítanie násobkov čísla 

10 od dvojciferných čísel 

Sčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100 bez prechodu cez 

základ 

  Spamäti sčítavať prirodzené čísla 

v obore do 100 bez prechodu cez 

základ 

 Riešiť slovné úlohy na sčítanie 

Odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100 bez prechodu cez 

základ 

  Osvojiť si postup pamäťového 

odčítania v obore do 100 bez 

prechodu cez základ 

 Riešiť jednoduché príklady na 

odčítanie 

 

Zhrnutie učiva   Utvrdiť si sčítanie a odčítanie do 100 

bez prechodu cez základ 

 Využiť osvojené učivo pri 

nakupovaní a počítaní peňazí 

Sčítanie a odčítanie pri-

rodzených čísel v obore do 100 

s prechodom cez základ 
18 

 

 

 

 

 



 

Sčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100 s prechodom cez 

základ 

  Osvojiť si postup sčítania 

prirodzených čísel v obore do 100 

s prechodom cez základ 

 Písomne sčítavať čísla v obore do 

100 

Multikultúrna výchova  

-rešpektovanie a tolerancia 

vo vzťahu k iným kultúram 

 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana životného 

prostredia. 

 

Osobnostný a sociálny 

rast 

-právo na hru a kamaráta. 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana prírody 

Odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 100 s prechodom cez 

základ 

  Zvládnuť postup odčítania 

prirodzených čísel v obore do 100 

s prechodom cez základ 

 Správne písomne odčítavať čísla do 

100 

Riešenie rovníc a slovných úloh   Riešiť rovnice s využitím sčítania 

a odčítania 

 Urobiť zápis slovnej úlohy 

 Určiť správnu matematickú operáciu 

v slovnej úlohe 

Zhrnutie učiva   Utvrdiť si sčítanie a odčítanie do 100 

s prechodom cez základ 

 Aplikovať osvojené učivo v reálnych 

situáciách tvorením slovných úloh 

Prirodzené čísla v obore do 

1000 20 
 

 

 

Počítanie po stovkách   Zvládnuť počítanie po stovkách 

 Dodržiavať bezpečnosť pri hrách 
Environmentálna výchova 

-pestovať kladný vzťah 

k prírode 

. 

Dopravná výchova  

-nebezpečenstvo hier na 

komunikáciách. 

 

Environmentálna výchova 

-pestovať kladný vzťah 

k prírode. 

 

starostlivosť o zvieratá 

v každom ročnom období. 

 

-ochrana prírody, pomoc 

zvieratám v zime 

Počítanie  po desiatkach   Osvojiť si počítanie po desiatkach 

 Počítať peniaze pri nakupovaní 

Počítanie  po jednotkách   Správne počítať po jednotkách 

 Počítať pomocou papierových peňazí 

Násobky čísla 10   Osvojiť si násobky čísla 10 

Násobky čísla 100   Osvojiť si násobky čísla 100 

Čítanie a písanie čísel   Zvládnuť čítanie a písanie čísel 

v obore do 1000 

 Uvedomovať si hodnotu peňazí 

Číselná os   Orientovať sa na číselnej osi 

 Dopĺňať čísla na číselnú os 

Usporiadanie čísel   Usporiadať čísla pomocou číselnej 

osi 

 Určiť väčšie a menšie číslo 

Porovnávanie čísel   Porovnávať čísla v obore do 1000 

 Dopĺňať znaky nerovnosti 

Riešenie jednoduchých nerovníc   Osvojiť si postup riešenia 

jednoduchých nerovníc 

 Vedieť sa podeliť s kamarátmi 

Rímske číslice 
2 

 

 

 

Rímske číslice   Oboznámiť sa s rímskymi číslicami 

 Písať a čítať rímske číslice 
 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

1000 

18 

 

 

Sčítanie násobkov čísla 100   Písomne sčítať násobky čísla 100 Environmentálna výchova 

-pestovať kladný vzťah 

k prírode 

Dopravná výchova  

-nebezpečenstvo hier na 

Odčítanie násobkov čísla 100   Osvojiť si postup odčítania násobkov 

čísla 100 

Pričítanie jednociferných 

a dvojciferných čísel k násobkom 

100 

  Správne pričítať jednociferné 

a dvojciferné čísla k násobkom 100 



 

Odčítanie jednociferných 

a dvojciferných čísel od 

násobkov 100 

  Zvládnuť odčítanie jednociferných 

a dvojciferných čísel od násobkov 

100 

komunikáciách. 

Environmentálna výchova 

-pestovať kladný vzťah 

k prírode. 

-starostlivosť o zvieratá 

v každom ročnom období. 

-ochrana prírody, pomoc 

zvieratám v zime. 

 

Príklady sčítania v obore do 1000 

bez prechodu cez základ 

  Riešiť príklady sčítania v obore do 

1000 bez prechodu cez základ 

Príklady odčítania v obore do 

1000 bez prechodu cez základ 

  Zvládnuť riešenie príkladov 

odčítania do 1000 bez prechodu cez 

základ 

Precvičovanie sčítania 

a odčítania v obore do 1000 bez 

prechodu cez základ 

  Zdokonaliť sčítanie a odčítanie 

v obore do 1000 bez prechodu cez 

základ 

Opakovanie násobenia 

a delenia v obore do 30 5 
 

 

 

Násobenie a delenie číslom 2   Zopakovať násobenie a delenie 

číslom 2 

 Podeliť sa so spolužiakom 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – 

-život v rodine, priateľstvo 
Násobenie a delenie číslom 1   Precvičiť násobenie a delenie číslom 

1 

Násobenie číslom 0   Osvojiť si vlastnosti násobenia 

číslom 0 

 Násobiť číslom 0 

 

Násobenie a delenie číslom 3   Zdokonaliť násobenie a delenie 

číslom 3 

 Precvičovať násobenie a delenie 

v obore do 30 

 

Násobenie a delenie v obore do 

60 15 
 

 

 

Násobenie a delenie číslom 4   Osvojiť si násobky čísla 4 

 Násobiť a deliť číslom 4 

 Rozdeliť sladkosti medzi štyroch 

žiakov 

Environmentálna výchova 

-zákonom chránené 

živočíchy. 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj- 

rozvíjanie ľudského 

potenciálu 

Násobenie a delenie číslom 5   Násobiť a deliť číslom 5 

 Vymenovať násobky čísla 5 

Násobenie a delenie číslom 6   Rozdeliť predmety na šesť dielov 

 Ovládať násobky čísla 6 

Opakovanie násobenia a delenia 

v obore do 60 

  Zopakovať násobenie a delenie 

v obore do 60 

 Spamäti ovládať spoje násobenia 

a delenia do 60 

Dĺžka úsečky 
33 

 

 

 

Bod, priamka, polpriamka   Zopakovať základné geometrické 

pojmy 

 Rozlíšiť priamku, polpriamku 

a úsečku 

Mediálna výchova-  

selektovať obsah informácií 

 

 

Dopravná výchova  

-druhy dopravných 

prostriedkov 

 

 

Úsečka   Narysovať úsečku 

 Správne označiť úsečku 

 Rysovať presne a dôkladne 

Jednotka dĺžky, meradlo, dĺžka 

úsečky 

  Poznať jednotky dĺžky a druhy 

meradiel 

 Určiť dĺžku úsečky 

Jednotky dĺžky – decimeter, 

meter 

  Osvojiť si jednotky dĺžky – 

decimeter, meter 

 Premieňať jednotky dĺžky 

Meranie dĺžky úsečky, rysovanie 

úsečky danej dĺžky 

  Odmerať dĺžku úsečky 

 Narysovať úsečku danej dĺžky 
Dopravná výchova 

-druhy dopravných 

prostriedkov Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek   Numericky určiť súčet a rozdiel 



 

úsečiek 

Práca s kružidlom   Nadobudnúť zručnosť práce 

s kružidlom 

 Narysovať ľubovoľnú kružnicu 

 

Proces 

Vo vyučovaní matematiky správne používame zásadu názornosti v závislosti od intelektovej 

úrovne žiakov, aby sa nebrzdil rozvoj ich abstraktného myslenia, čo je jedným z dôležitých 

konečných cieľov vyučovania matematiky. 

Uplatňujeme metódy, ktoré rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov pri samostatnej 

práci s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Vo vyučovacom procese 

aj pri zadávaní domácich úloh uplatňujeme diferencovaný prístup.  



 

Učebné osnovy matematika 6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

 vedieť sčítať a odčítať v obore do 1 000, 

 osvojiť si násobenie a delenie v obore do 100, 

 riešiť slovné úlohy, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do 10 000, 

 vedieť sčítať a odčítať prirodzené čísla do 10 000 spamäti a písomné, 

 vedieť násobiť a deliť 10, 100 a 1000, 

 osvojiť si základné jednotky času, 

 vedieť merať a rysovať úsečky, rysovať rôznobežky, rovnobežky a kolmice, štvorec 

a obdĺžnik, 

 osvojiť si popis základných vlastností kocky a kvádra. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v šiestom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky, 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia, 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 



 

 na základnej úrovni využívať tematické prostriedky komunikácie. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Výklad 

Problémová metóda 

Rozhovor 

Didaktická hra 

Metóda názoru 

Monologické 

Dialogické 

Induktívne a deduktívne 

Didaktická hra 

Pojmové mapovanie 

Informačno-receptívne 

Samostatná práca žiakov 

Pozorovanie 

Motivačné a aktivačné 

Induktívne a deduktívne 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 

GEOMETRIA 

 

Motivačné rozprávanie 

Výklad 

Didaktické hry 

Demonštrácia 

Metóda názoru 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - matematika 6. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy (VV) 
Prierezové témy 

ARITMETIKA 

Opakovanie učiva z 5. 

ročníka 

 

132 

18 
  

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore 

do 100 

  Opakovať učivo 5. ročníka 

 Sčítať a odčítať čísla v obore do 100 

písomne s prechodom cez 10 

 Šetriť učebné pomôcky 

 Utvrdiť si číslice v obore do 100 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , schopnosť 

sebareflexie 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať interpersonálne kompetencie  

- otvorenú komunikáciu a schopnosť 

argumentácie 

Numerácia v obore do  

1 000 

  Vyhľadať číslice v číselnom rade do 

1000 

 Rozložiť čísla na stovky, desiatky a 

jednotky 

 38   



 

Sčítanie a odčítanie v 

obore do 1000 

 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore 

do 1 000 spamäti 

  Sčítať a odčítať spamäti čísla v obore 

do 1000 bez prechodu cez základ 

 Dodržiavať pokyny učiteľa 

 Riešiť úlohy na sčítanie a odčítanie 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať interpersonálne kompetencie  

- rozvoj sebadôvery 

Písomné sčítanie a 

odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 1 000 bez 

prechodu cez desiatku 

  Sčítať a odčítať čísla v obore do 1000 

bez prechodu cez základ 

 Riešiť úlohy na písomné sčítanie a  

odčítanie v obore do 1 000 

 Pracovať vytrvalo a svedomito 

Písomné sčítanie a 

odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 1 000  s  

prechodom cez desiatku 

  Sčítavať a odčítavať čísla v obore do 

1000 s prechodom cez základ 

 Správne podpisovať čísla pod seba 

Ochrana života a zdravia 

-dodržavanie správneho režimu dňa, pohyb a 

pobyt v prírode 

 

Environmentálna výchova 

 -vzťah medzi človekom a životným 

prostredím 

 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh na sčítanie 

a odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 1 000 

  Riešiť jednoduché slovné úlohy  

 Urobiť zápis slovnej úlohy 

 

Násobenie a delenie v 

obore do 100 

 

36  

 

Opakovanie násobenia a 

delenia v obore násobiliek 

do 60 

  Násobiť a deliť číslom 2, 3, 4, 5 a 6 

 Podeliť sa so spolužiakom 

 Násobiť pomocou predmetov v triede 

 Vymenovať násobky čísla 2, 3, 4, 5 

a 6 

Multikultúrna výchova 

-rozvíjať schopnosť riešiť konflikty 

pokojnou cestou 

 

Regionálna výchova 

- spoznávať tradície spojené s náboženskými 

sviatkami  ako zdroj historického vedomia 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Násobenie a delenie v 

obore násobiliek do 100, 

tvorenie a zápis príkladov 

násobenia a delenia v 

obore násobiliek do 100 

  Riešiť úlohy na násobenie a delenie 

v obore do 100 

 Tvoriť zápis príkladov na násobenie 

a delenie v obore násobiliek do 100 

 Pracovať samostatne 

Násobilka číslom 7, 8, 9, 

10  ---pamäťový nácvik 

  Vymenovať násobky čísla  7, 8, 9, 10 

 Vypočítať spamäti príklady na 

násobenie a delenie číslom 7, 8, 9,10 

 

Prirodzené čísla v obore 

do 10 000 

 

40  

 

Numerácia do 10 000, 

orientácia na číselnej osi, 

porovnávanie čísel 

  Napísať číselný rad    po tisíckach do 

10 000 

 Čítať a písať štvorciferné čísla 

 Osvojiť si sčítanie násobkov čísla 10 

s dvojcifernými číslami 

 Odčítať násobky  čísla 10 od 

dvojciferných čísel 

Ochrana života a zdravia 

-poznávať zásady starostlivosti o zdravie, 

význam športovania 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať intrapersonálne vzťahy 

- spoznávať silné a slabé stránky 

 

Ochrana života a zdravia  

chrániť  svoje zdravie, význam zdravej 

výživy. 

 

Násobenie a delenie 10, 

100, 1 000 a precvičovanie 

na jednotkách dĺžky, 

hmotnosti a objemu 

 
 Premieňať jednotky dĺžky, hmotnosti 

a objemu 

Sčítanie a odčítanie do 

10 000 spamäti 

 

      Sčítať a odčítať spamäti 

napodobneniny peňazí 

 



 

Písomné sčítanie 

a odčítanie do 10 000, 

 

  Písomne sčítať, odčítať a vykonať 

skúšky správnosti 

 Podpísať správne číslice pod seba 

 Pripisovať zvyšky 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

-výchova v rodine, pomoc, spolupráca 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjanie interpersonálnych kompetencii  

 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh na sčítanie 

a odčítanie prirodzených 

čísel v obore do 10 000 

  Utvrdiť si sčítanie a odčítanie do 100 

bez prechodu cez základ 

 Využiť osvojené učivo pri nakupovaní 

a počítaní peňazí 

GEOMETRIA 

Jednotky času 

 

33 

7 

 

 

 

 

Základné jednotky: 

sekunda, minúta, hodina 

  Vymenovať základné jednotky času 

 Vyznačiť časti hodín 

 Vymenovať druhy hodín 

 

Dopravná výchova 

-uplatňovať zásady bezpečného správania sa 

v cestnej premávke  

 
Určovanie času   Ukázať na ciferníku koľko je hodín 

 Odmerať čas cesty do školy 

 Premeniť hodiny na minúty 

 

Dĺžka úsečky 

 

9 
 

 

 

 

Úsečka, meranie dĺžky 

úsečky, rysovanie úsečky 

danej dĺžky 

  Určiť krajné body úsečky 

 Narysovať úsečku danej dĺžky 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

-význam  výchovy v rodine, vzájomnej 

pomoci, úcte k rodičom  

 

 

Dopravná výchova 

 -pripravovať na samostatný pohyb v cestnej 

premávke 

 

 

Dopravná výchova 

-uplatňovať zásady bezpečného správania sa 

v cestnej premávke 

 

 

Ochrana života a zdravia 

 -význam výživy pre zdravý vývoj 

Súčet a rozdiel dĺžok 

úsečiek 

  Zoradiť úsečky podľa veľkosti 

 Graficky a matematicky sčítať dĺžky 

úsečiek 

 

Jednotky dĺžky – 

kilometer, milimeter 

 

 

 

  Používať skratky pre jednotky dĺžky 

 Porovnať vzdialenosti miest 

 Porovnať veľkosti predmetov 

 

Rôznobežky, rovnobežky 

a kolmice 

 

5  

Rysovanie priamok daným 

bodom 

 

  Narysovať 4 priamky, ktoré 

prechádzajú 1 bodom 

 Nájsť bod, v ktorom sa pretína viac 

priamok 

Rysovanie priamok 

danými dvoma bodmi 

  Narysovať priamku, ktorá prechádza 

dvoma bodmi 

 Narysovať body podľa obrázka 

 

 

Multikultúrna výchova 

-rozvoj tolerancie 

 

 

Multikultúrna výchova 

-rešpektovať a prosociálne sa správať 

k spolužiakom 

Rysovanie rôznobežných 

a rovnobežných priamok 

 

 

 

 

 

      Narysovať rôznobežné 

a rovnobežné priamky 

 Vyhľadať rôznobežné priamky 

     Vysvetliť rozdiel medzi 

rovnobežkami a rôznobežkám 



 

 

Proces 

Vo vyučovaní predmetu uplatňujeme metódy, ktoré rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a 

tvorivosť žiakov pri samostatnej práci s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými 

pomôckami. Vo vyučovacom procese aj pri zadávaní domácich úloh uplatňujeme 

diferencovaný prístup. Dbáme o to, aby sa správne používala zásadu názornosti v závislosti 

od intelektovej úrovne žiakov. 

Rysovanie kolmíc   

 Narysovať kolmicu a vyznačiť pravý 

uhol 

 

 

Rovinné obrazce 

 

8  

 

Štvorec   Vymenovať vlastnosti štvorca  

 Narysovať štvorec pomocou kružidla 
Dopravná výchova 

-význam dopravných značiek 
Obdĺžnik   Vymenovať vlastnosti obdĺžnika 

 Zhotoviť náčrt pred rysovaním  

 Narysovať obdĺžnik 

 

Geometrické telesá 

 

4  

 

Kocka, kváder   Označiť kocku a kváder 

 Rozlíšiť kocku od kvádra 

 Vymenovať predmety tvaru kocky a 

kvádra 

 Ukázať na modeloch hrany, steny, 

vrcholy, dĺžku, šírku a výšku 

geometrických telies  

Dopravná výchova 

-bezpečná cesta do školy 



 

 

Učebné osnovy matematika 7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 opakovať a prehĺbiť učivo z predchádzajúcich ročníkov, 

 osvojiť si násobenie a delenie mimo obor násobilky, 

 vedieť písomne násobiť trojciferné číslo jednociferným činiteľom, 

 vedieť písomne deliť jednociferným deliteľom bez zvyšku, 

 osvojiť si numeráciu prirodzených čísel do milióna, 

 vedieť používať kalkulačku na sčítanie a odčítanie, 

 osvojiť si jednoduché konštrukcie kružidlom, 

 vedieť vyznačovať a rysovať uhly, 

 osvojiť si výpočet obvodu rovinných obrazcov. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych pracovných 

úloh a praktického života, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky. 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia, 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 na základnej úrovni využívať tematické prostriedky komunikácie. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Monologické 

Dialogické 

Induktívne a deduktívne 

Didaktická hra 

Pojmové mapovanie 

Informačno-receptívne 

Motivačné a aktivačné 

Expozičná 

Fixačná 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 

GEOMETRIA 

 

Predvádzanie 

Pozorovanie 

Reproduktívna 

Frontálna 

Individuálna 

Diferencovaná 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - matematika 7. ročník  



 

 

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

ARITMETIKA 

Opakovanie učiva zo 6. 

ročníka 

132 

10 
  

Numerácia v obore do 100   Opakovať učivo 6. ročníka 

 Čítať, písať, porovnávať  čísla do 

100 

 Sčítať a odčítať čísla v obore do 

100   

OŽZ- bezpečnosť pri práci 

MEV- rozvíjať komunikačnú schopnosť 

OSR- estetické cítenie, usilovnosť, 

pracovitosť 

 Numerácia v obore do  1000   Čítať, písať,porovnávať čísla do 

1000 

 Sčítať a odčítať čísla do 1000 

Numerácia do 10 000   Čítať, písať a porovnávať čísla do 

10 000 

 Sčítať a odčítať čísla do  

 10 000 

Násobilka do 100   Poznať násobky čísel 1-9 

 Násobiť a deliť do 100 

Násobenie a delenie mimo 

obor násobilky 
25  

 

Písomné násobenie  číslami 

2,3,4,5,6,7,8,9 

(typ: 24.5= , 13.3=, ...) 

 

  Vymenovať násobky daných čísel 

 Zvládnuť postup násobenia mimo 

obor 

 násobilky 

 Písomne vynásobiť  čísla mimo 

obor  

 Urobiť skúšku správnosti sčítaním 

 

ENV– Upevňovanie hodnotového systému 

k životnému prostrediu 

 

OSR- vyhľadanie a pomenovanie 

problémov 

– utvorenie a overenie hypotézy Písomné delenie číslami 

2,3,4,5,6,7,8,9 

(typ:  39:3=, 128:4=, ...)  

bez zvyšku 

  Poznať násobky čísel 

 Poznať postup delenia mimo obor 

násobilky 

 Písomne deliť čísla mimo obor 

násobilky bez zvyšku 

 Urobiť skúšku správnosti 

písomným násobením 

 

Delenie so zvyškom 

 

35  

 

Delenie číslami 

2,3,4,5,6,7,8,9 v obore do 100 

  Vymenovať násobky daného čísla 

 Vyznačiť násobky na číselnej osi 

 Definovať pojmy: neúplný podiel, 

zvyšok 

 

 Deliť daným číslom  v obore do 

100 

 Urobiť skúšku správnosti 

 

MUV – zvláštnosti rôznych kultúr tradície 

a zvyky 

 

OSR – prezentovať sám seba 

– spolupráca a súťaživosť 

Písomné násobenie a delenie 

prirodzených čísel do 10 000 
25  

 

Násobenie a delenie  číslami 

10, 100, 1000 

  Poznať postup násobenia a delenia 

číslami 10, 100, 1000 

 Premieňať jednotky  dĺžky, hmotnosti, 

objemu 

 Riešiť príklady z praxe 

MEV- uvedomenie si negatívnych 

mediálnych vplyvov 

ENV- pociťovanie zodpovednosti 

k zdravému životnému štýlu 



 

 

Písomné násobenie 

trojciferného čísla 

jednociferným činiteľom 

  Poznať násobky daného čísla 

 Poznať postup násobenia trojciferného 

čísla jednociferným 

 

 Riešiť príklady násobenia 

OŽZ- negatívne účinky fajčenia, alkoholu 

a drog 

MEV – vedieť tvoriť mediálne produkty 

 

ENV – rozvíjať a upevňovať hodnotový 

systém 

 

OSR  – úcta k spolužiakom 

 

Písomné delenie 

jednociferným deliteľom bez 

zvyšku 

  Poznať násobky daného čísla 

 Poznať postup delenia trojciferného 

čísla jednociferným činiteľom bez 

zvyšku 

 Urobiť skúšku správnosti 

 

Číselný obor do  milióna 

 

 

37  

 

Numerácia do milióna,  

porovnávanie, 

zaokrúhľovanie 

  Poznať vznik čísel do milióna 

 Čítať a písať správne čísla  

 Orientovať sa správne  na číselnej osi  

 Porovnávať čísla 

 Poznať postup zaokrúhľovania čísel na 

desiatky, stovky, tisícky, desaťtisícky, 

stotisícky 

 Poznať znak zaokrúhľovania 

ENV  – Upevňovanie hodnotového 

systému k životnému prostrediu 

 

OSR - vyhľadanie a pomenovanie 

problémov 

 

ENV – vzťah medzi človekom a životným 

prostredím 

 

OSR – zodpovednosť, pomoc slabším 

 

MUV- vzťah medzi učiteľmi a žiakmi 

OSR – používanie informácií a práca s nim 

MEV – vytvorenie si názoru na média 

 

OSR- vytrvalosť pri práci 

 

TPPZ – riešenie problémov 

 

OSR – pestovanie dobrých medziľudských 

vzťahov 

Písomné sčítanie a odčítanie 

do 1 000 000 

  Sčítať a odčítať spamäti 

 Písomne sčítať a odčítať čísla bez 

prechodu cez desiatku 

 

 Písomne sčítať čísla keď je súčet 

násobkom čísel 10, 100, 1000 

 

 Písomne sčítať a odčítať  čísla 

s prechodom cez desiatku 

 Písomne odčítať od čísel , ktoré sú 

násobkom čísel 10, 100, 1000 

 Riešiť príklady samostatne 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh 

  Prečítať zadanie úlohy s porozumením 

 Poznať kľúčové slová: viac, spolu, o x 

viac, zväčšite o 

 Urobiť zápis slovnej úlohy 

 Riešiť úlohu porovnávaním a sčítaním 

čísel 

 Napísať odpoveď 

 Riešiť úlohu odčítaním  

 Poznať kľúčové slová: o x menej, 

zmenšite o x, o koľko viac, menej, 

rozdiel 

Používanie kalkulačky na 

sčítanie a odčítanie 

  Poznať postup práce s kalkulačkou 

 Riešiť príklady na sčítanie a odčítanie  

 Kontrolovať výsledky na kalkulačke 

GEOMETRIA 33   

 

Opakovanie učiva 6. 

ročníka 

 

 

10 
 

 

Dĺžka úsečky   Prečítať matematický zápis 

 Narysovať úsečky danej dĺžky 

 Porovnať úsečky 

OSR – používanie informácií a práca s 

nimi 

- vytrvalosť pri práci 
Premena jednotiek   Premieňať jednotky na mm, cm 



 

 

Rôznobežné a rovnobežné 

priamky 

  Nájsť rôznobežné a rovnobežné 

priamky vo svojom okolí 

 Narysovať rôznobežné priamky 

 Narysovať rovnobežné priamky 

 

 – riešenie problémov 

 

OSR – pestovanie dobrých medziľudských 

vzťahov 
Kolmice   Nájsť v triede kolmice 

 Narysovať kolmé priamky 

Rovinné obrazce   Poznať rovinné obrazce na obrázkoch 

 Odmerať dĺžky ich strán 

Kružnica, kruh   Rozoznať kružnicu a kruh 

 Narysovať kružnicu danej veľkosti 

 Vyznačiť kruh 

Jednoduché konštrukcie 

kružidlom 

9 
 

 

Prenášanie, porovnávanie 

úsečiek 

  Narysovať úsečku 

 Preniesť úsečku na polpriamku 

 Narysovať dve úsečky a porovnať ich 

dĺžky meraním, graficky 

OSR – používanie informácií a práca 

s nimi 

- vytrvalosť pri práci 

– riešenie problémov 

 – pestovanie dobrých medziľudských 

vzťahov 

Grafický súčet úsečiek, 

násobok úsečiek 

 

  Sčítať dĺžky úsečiek výpočtom, graficky 

 Vypočítať rozdiel úsečiek výpočtom 

 Násobiť dĺžky úsečiek výpočtom aj 

graficky 

Stred úsečiek   Nájsť stred úsečky výpočtom aj 

graficky 

Konštrukcia trojuholníka    Zistiť výpočtom, či sa dá narysovať 

trojuholník  

 Narysovať trojuholník  

 

Uhol 

 

4 

 

 

Vyznačovanie, rysovanie, 

popis 

  Poznať, čo je uhol 

 Ukázať a pomenovať ramená a vrcholy 

uhla 

 Narysovať ľubovoľný uhol 

 Označiť uhol 

 Odmerať veľkosť uhla 

OSR – používanie informácií a práca s 

nimi 

- vytrvalosť pri práci 

 – riešenie problémov 

 – pestovanie dobrých medziľudských 

vzťahov Základné pojmy   Poznávať druhy uhlov podľa ich 

veľkosti 

 Nájsť a označiť pravý uhol 

 Poznať ostrý uhol, odmerať jeho 

veľkosť 

 Poznať tupý uhol, narysovať ho 

 Poznať a nájsť priamy uhol 

 

Geometrické telesá 

 

10 

 

 

Guľa, valec   Popísať základné vlastnosti 

 Rozoznávať geometrické telesá 
OSR- vytrvalosť pri práci 

– riešenie problémov 

 

– pestovanie dobrých medziľudských 

vzťahov 

Obvody rovinných obrazcov   

Trojuholníka   Narysovať trojuholník 

 Vypočítať jeho obvod 

 Riešiť úlohy z praxe 

Obdĺžnika   Narysovať obdĺžnik 

 Vypočítať jeho obvod  

 Riešiť úlohy z praxe 

Štvorca   Narysovať štvorec 

 Vypočítať jeho obvod  

 Riešiť úlohy z praxe 



 

 

Proces 

Násobenie a delenie číslami 6 – 9 je pre žiakov náročnejšie. V čase preberania tohto učiva by 

mali mať žiaci osvojený algoritmus násobenia a delenia mimo oboru násobiliek.  

Slovné úlohy vychádzajú z konkrétnych životných situácií. Pri ich riešení je potrebné naučiť 

žiaka rozlíšiť kľúčové slová, s ktorými je spojený konkrétny matematický postup. Riešenie 

slovnej úlohy obsahuje zápis, výpočet a odpoveď. Žiakov učíme pracovať s bežnou 

kalkulačkou, ale učíme ich využívať aj kalkulačku v mobilnom telefóne. 

  



 

 

Učebné  osnovy matematika 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom so zvyškom a vedieť 

ho používať,  

 poznať algoritmus písomného delenia dvojciferným deliteľom písomne alebo 

pomocou kalkulačky,  

 poznať a vedieť využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu,  

 správne chápať pojem zlomok, vedieť čítať a zapisovať zlomok,  

 získať zručnosti v rysovaní a meraní uhlov,  

 vedieť vypočítať obsahy štvorca, obdĺžnika a kruhu,  

 chápať matematiku ako zdroj prostriedkov na riešenie praktických úloh.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v ôsmom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia, 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 využívať tematické prostriedky komunikácie na základnej úrovni. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky. 

   používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení, 

   používať vyučovacie programy. 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 



 

 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 využívať tematické prostriedky komunikácie na základnej úrovni. 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných     

osôb, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

  uvedomiť si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieť k  dobrým medziľudským vzťahom. 

  správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Monologické 

Dialogické 

Induktívne a deduktívne 

Didaktická hra 

Pojmové mapovanie 

Informačno-receptívne 

Motivačné a aktivačné 

Expozičná 

Fixačná 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 

GEOMETRIA 

 

Predvádzanie 

Pozorovanie 

Reproduktívna 

Frontálna 

Individuálna 

Diferencovaná 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - matematika 8. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

ARITMETIKA 

Opakovanie učiva zo 7. 

ročníka 

132 

8 

 

 

 

Delenie so zvyškom v obore 

do 100 číslami 2 až 9 

  Zopakovať učivo 7. ročníka. 

 Vymenovať násobky čísel. 

 Vypočítať príklady na delenie so zvyškom. 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-deľba úloh v rodine 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať intrapersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Písomné násobenie a delenie 

prirodzených čísel v obore 

do 10 000 

8  

Žiak má: 

Písomné násobenie a delenie 

prirodzených čísel číslami 2 

až 9 

  Vymenovať násobky daných čísel. 

 Vynásobiť prirodzené čísla písomne. 

 Vydeliť prirodzené čísla písomne. 

 Urobiť skúšku správnosti písomným násobením. 

Číselný obor do milióna 16   

Čítanie, písanie a 

porovnávanie prirodzených 

čísel v obore do milióna 

  Čítať a písať čísla správne. 

 Orientovať sa správne  na číselnej osi.  

 Porovnávať čísla. 

Regionálna výchova 

-spoznávať tradície spojené 

s náboženskými sviatkami  

ako zdroj historického vedomia 

 

 

 

Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v obore do 

milióna. 

  Sčítať a odčítať spamäti. 

 Sčítať a odčítať čísla bez prechodu cez desiatku 

písomne. 

 Sčítať a odčítať čísla s prechodom cez desiatku 

písomne. 

 Riešiť príklady samostatne. 

 

 

Delenie viacciferných čísel 

jednociferným deliteľom so 

zvyškom 

8  

 

 

Delenie so zvyškom číslami 2 

až 9 

  Vymenovať násobky čísel. 

 Osvojiť si postup delenia so zvyškom. 

 Deliť so zvyškom číslami 2 až 9. 

 Pracovať samostatne. 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Písomné delenie 

viacciferných čísel 

dvojcifernými deliteľmi aj 

pomocou kalkulačky 

8  

 

 

Písomné delenie 

viacciferných čísel 

dvojcifernými deliteľmi aj 

pomocou kalkulačky 

 

 

 

 

  Osvojiť si postup delenia viacciferných čísel 

číslom 10. 

 Naučiť sa deliť čísla dvojcifernými číslami 

písomne. 

 Osvojiť si postup pri práci s kalkulačkou. 

 Naučiť sa deliť čísla dvojcifernými deliteľmi 

pomocou kalkulačky. 

 Vydeliť písomne aj pomocou kalkulačky. 

 Riešiť príklady samostatne. 

Regionálna výchova 

-spoznávať tradície spojené 

s náboženskými sviatkami  

ako zdroj historického vedomia 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 



 

 

 

 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Písomné násobenie 

viacciferných čísel 

dvojcifernými činiteľmi aj 

pomocou kalkulačky 

16 
  

Písomné násobenie číslami 10 

až 99 

  Osvojiť si postup násobenia viacciferných čísel 

číslom 10. 

 Naučiť sa násobiť čísla dvojcifernými číslami 

písomne. 

 Naučiť sa násobiť čísla dvojcifernými deliteľmi 

pomocou kalkulačky. 

 Násobiť písomne aj pomocou kalkulačky. 

 Riešiť príklady samostatne. 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú komunikáciu a schopnosť 

argumentácie 

 

 

Zlomky 28   

Pojem zlomku, delenie celku 

na zlomky, čítanie a písanie 

zlomkov 

  Vyjadriť časť celku matematicky.  

 Osvojiť si pojem zlomku. 

 Naučiť sa rozdeliť celok na rovnaké časti. 

 Osvojiť si čítanie zlomku. 

 Osvojiť si písanie zlomku. 

 Čítať zlomky správne. 

 Písať zlomky správne. 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

-rozvíjať schopnosť riešiť konflikty 

pokojnou cestou 

 

 Výpočet zlomku z čísla. 

Názorné uvedenie rovnosti 

dvoch zlomkov 

  Osvojiť si postup výpočtu zlomku z čísla. 

 Vypočítať zlomok z čísla. 

 Rozdeliť zlomok na rovnaké časti. 

 Osvojiť si postup výpočtu pomocou šípkového 

pravidla. 

 Pracovať samostatne. 

Desatinný zlomok, rovnosť 

desatinných zlomkov 

  Naučiť sa čítať desatinné zlomky. 

 Naučiť sa písať desatinné zlomky. 

 Porovnávať desatinné zlomky. 

 Riešiť príklady na porovnávanie desatinných 

zlomkov. 

Desatinné čísla 40   

Zápis desatinného zlomku ako 

desatinného čísla. 

  Osvojiť si postup zápisu desatinného zlomku ako 

desatinného čísla. 

 Naučiť sa písať desatinné čísla s dvomi a tromi 

desatinnými miestami. 

 Písať desatinné čísla samostatne. 

Osobný a sociálny rozvoj 

-vzťahy medzi kamarátmi 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú komunikáciu a schopnosť 

argumentácie 

 

 

Čítanie a písanie, 

porovnávanie, 

zaokrúhľovanie desatinných 

čísel 

  Naučiť sa čítať a písať desatinné čísla. 

 Porovnať desatinné čísla pomocou číselnej osi. 

 Zopakovať si zaokrúhľovanie prirodzených čísel. 

 Osvojiť si postup zaokrúhľovania desatinných 

čísel na celé čísla. 

 Osvojiť si postup zaokrúhľovania desatinných 

čísel na desatiny a stotiny. 

 Zaokrúhliť desatinné čísla samostatne. 

Sčítanie a odčítanie 

desatinných čísel 

  Osvojiť si postup sčítania desatinných čísel bez 

prechodu a s prechodom cez desiatku. 

 Naučiť sa upravovať desatinné čísla na rovnaký 

počet desatinných miest. 

 Osvojiť si postup odčítania desatinných čísel bez 

prechodu a s prechodom cez desiatku. 

 Sčítať a odčítať desatinné čísla samostatne. 



 

 

Násobenie a delenie 

desatinných čísel 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vymenovať násobky čísel. 

 Osvojiť si postup násobenia desatinných čísel 

prirodzenými a desatinnými číslami. 

 Osvojiť si postup delenia dvoch prirodzených 

čísel, ak podielom je desatinné číslo. 

 Osvojiť si postup delenia desatinných čísel 

prirodzenými číslami. 

 Deliť desatinné čísla číslami 10,100,1000. 

 Deliť prirodzené čísla desatinnými číslami. 

 Deliť desatinné čísla desatinnými číslami 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-význam rodiny 

 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

-vzťahy medzi kamarátmi 

 

 

Dopravná výchova 

-bezpečná cesta do školy 

GEOMETRIA 

Opakovanie učiva 7. 

ročníka 

33 

15 

 

 

 

Jednoduché konštrukcie 

kružidlom 

  Zopakovať si rysovanie kruhu a kružnice. 

 Preniesť úsečku pomocou kružidla. 

 Zopakovať si postup rysovania trojuholníka, 

štvorca a obdĺžnika. 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-deľba úloh v rodine 

 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Obvody rovinných útvarov  

 

  Zopakovať si výpočet obvodu trojuholníka, 

štvorca a obdĺžnika. 

Telesá všeobecne   Rozlíšiť a pomenovať geometrické telesá - kocka, 

kváder, valec a guľa. 

Uhol všeobecne   Pomenovať, čo je uhol. 

 Ukázať a pomenovať ramená a vrcholy uhla. 

 Narysovať ľubovoľný uhol. 

 Označiť uhol. 

Druhy uhla   Vymenovať druhy uhlov podľa ich veľkosti. 

 Nájsť a označiť pravý a ostrý uhol. 

 Označiť tupý uhol, narysovať ho. 

 Označiť a nájsť priamy uhol. 

 

Uhol 

 

5 
 

 

 

Meranie danej veľkosti   Odmerať uhly pomocou uhlomera. 

 Zapísať veľkosti uhlov v stupňoch. 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-deľba úloh v rodine 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Vyznačovanie uhla danej 

veľkosti 

  Rysovať uhly danej veľkosti. 

 Vyznačiť uhly danej veľkosti. 

Obsahy rovinných útvarov 
     5 

 

 

Jednotky obsahu   Naučiť sa poznávať, čítať a písať jednotky obsahu. 

 Osvojiť si postup čítania a písania jednotiek 

obsahu. 

Obsah štvorca   Narysovať štvorec. 

 Vypočítať obsah štvorca. 

 Vyriešiť úlohy z praxe. 

Obsah obdĺžnika   Narysovať obdĺžnik. 

 Vypočítať obsah obdĺžnika.  

 Vyriešiť úlohy z praxe. 

Obvod a obsah kruhu 5   



 

 

 

Proces 

Geometrické učivo preberáme priebežne s ostatným učivom počas celého školského roka. 

Základné spoje sčítania, odčítania, násobenia a delenia spamäti a písomne utvrdzujeme 

priebežne formou „päťminútoviek“. Učíme žiakov riešiť nepriamo sformulované slovné 

úlohy. Pri zadávaní samostatných prác uplatňujeme diferencovaný prístup. 

  

Učebné  osnovy matematika 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

s informáciami 

 Matematika 4 4+1 

 Spolu 4 5 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 utvrdiť algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom so zvyškom, 

 utvrdiť algoritmus písomného delenia dvojciferným deliteľom písomne alebo 

 pomocou kalkulačky, 

 vedieť využívať spôsoby kontroly správnosti výpočtu súčtu alebo rozdielu, 

 vedieť vypočítať 1 %, rozlíšiť, pomenovať a vypočítať základ, počet percent 

 a hodnotu príslušnú k počtu percent, 

 pochopiť význam pojmu objem, 

 poznať používané jednotky objemu a vedieť ich navzájom premieňať, 

 osvojiť si postup výpočtu objemu kvádra a kocky, 

 poznať sieť kvádra a kocky, rozvíjať priestorovú predstavivosť žiakov, 

 naučiť žiakov získané vedomosti aplikovať v praxi. 

 

Dĺžka kružnice, obvod kruhu 
  Narysovať kružnicu. 

 Osvojiť si postup výpočtu dĺžky kružnice, obvodu 

kruhu. 

 Vyriešiť úlohy z praxe. 

Osobnostný a sociálny rast 

-rozvíjať interpersonálne vzťahy , 

schopnosť sebareflexie 

Obsah kruhu   Narysovať kruh. 

 Osvojiť si postup výpočtu obsahu kruhu. 

 Vyriešiť úlohy z praxe. 

Geometrické telesá 3 
 

 

 

Ihlan a kužeľ   Popísať základné vlastnosti. 

 Rozoznať geometrické telesá. 
Osobnostný a sociálny rozvoj --

rozvíjať schopnosť riešiť konflikty 

pokojnou cestou 

 



 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete matematika v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou stupňu postihnutia, 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 využívať tematické prostriedky komunikácie na základnej úrovni. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky. 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení, 

 používať vyučovacie programy. 

 pracovať samostatne s učebnicami, interaktívnou tabuľou, pracovnými zošitmi 

a pomôckami, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výkonov, uznávať aj výkon druhých, 

 uplatňovať získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach. 

 rozumieť zadaniu úlohy, samostatne úlohu vypracovať, 

 využívať tematické prostriedky komunikácie na základnej úrovni. 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných     

osôb, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 uvedomiť si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prispieť k  dobrým medziľudským vzťahom. 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

ARITMETIKA 

 

Monologické 

Dialogické 

Induktívne a deduktívne 

Didaktická hra 

Frontálna 

Skupinová 

Diferencovaná 



 

 

Pojmové mapovanie 

Informačno-receptívne 

Motivačné a aktivačné 

Expozičná 

Fixačná 

GEOMETRIA 

 

Predvádzanie 

Pozorovanie 

Reproduktívna 

Frontálna 

Individuálna 

Diferencovaná 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - matematika 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

ARITMETIKA - 

Opakovanie a prehĺbenie 

učiva zo 8. ročníka 

132 

55 

 

 

 

Písomné násobenie 

prirodzených čísel číslami 1 

až 99. 

Písomné delenie prirodzených 

čísel jednocifernými deliteľmi 

aj pomocou kalkulačky. 

Písomné delenie prirodzených 

čísel dvojcifernými deliteľmi 

pomocou kalkulačky. 

Zlomky. 

Desatinné čísla: čítanie, 

odčítanie, násobenie a delenie 

desatinných čísel. 

 

  utvrdiť si učivo z 8. ročníka, 

 deliť viacciferné čísla  jednociferným 

deliteľom so zvyškom, 

 násobiť viacciferné čísla dvojcifernými 

deliteľmi pomocou kalkulačky, 

 deliť viacciferné čísla dvojcifernými deliteľmi 

pomocou kalkulačky, 

 čítať, odčítať, násobiť a deliť desatinné čísla, 

               napísať desatinný zlomok 

MUV – medziľudské vzťahy v škole 

OSR – prezentácia seba samého 

– presnosť a správnosť pri práci 

– riešenie problémov v kolektíve 

OSR – rozvoj vôle a charakteru 

OŽZ – správne držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

OSR – používanie informácií a práca 

s nimi 

OSR – rešpektovanie názoru iného 

človeka 

OŽZ – disciplína pri práci, 

ohľaduplnosť 

OSR – spolupráca v skupine 

OSR – presnosť a správnosť pri práci 

OSR – pestovanie kvalitných 

medziľudských vzťahov 

– práca v tíme 

  

MUV – medziľudské vzťahy v škole 

 

Percento 

 

35  

 

Pojem percento, čítanie a 

písanie percent. 

Pojem celok, základ, 100 %. 

Výpočet percentovej časti, 

celku, počtu percent aj s 

využitím kalkulačky. 

Riešenie jednoduchých 

slovných úloh z praxe. 

 

  pochopiť pojem percento, 

 vypočítať 1% zo základu, 

 vedieť prečítať a napísať percentá, 

 poznať pojem celok, 

 vypočítať percentovú časť, celok, počet 

percent aj s využitím kalkulačky, 

 riešiť jednoduché slovné úlohy z praxe. 

 

Istina, úrok, úroková miera 10   

Istina, úrok, úroková miera, 

daň z úroku – informatívne. 

 

  vedieť informatívne čo je to istina, úrok, 

úroková miera a daň z úroku. 

 

OSR - sebakontrola 

- schopnosť argumentovať 

– pravidlá správnej komunikácie 

Osobný – bežný účet 12  

 

 

Osobný – bežný účet, jeho 

význam a použitie.  

Platobná karta. 

 

  vedieť, ako založiť bežný účet, 

 povedať, ako používať platobnú kartu,  

 povedať význam bežného účtu, 

 

OSR – vytrvalosť pri práci 

 

OSR – kultivované správanie 

Prehĺbenie poznatkov z 

matematiky so zameraním 

na prax a profesionálnu 

prípravu 

20  

 

 

Riešenie slovných úloh a   orientovať sa na budúce povolanie, MUV – medziľudské vzťahy v škole 



 

 

 

Proces 

V prvom polroku sa venujeme utvrdeniu učiva osvojovaného v ôsmom ročníku. Na získanie 

počtových návykov využívame aktivizujúce vyučovacie metódy. Na zvládnutie numerických 

zručností žiakov využívame kalkulačky a osobné počítače, hlavne v samostatnej práci, práci 

príkladov z praxe. 

 

 vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy, 

 vedieť riešiť príklady z praxe, 

 oboznámiť sa s pracovnými ponukami, 

 mať prehľad o zamestnaniach. 

 

OSR – spolupráca v tíme 

 

GEOMETRIA 

Prehĺbenie a opakovanie 

učiva zo 8. ročníka 

 

33 

10 

  

Uhly. 

Obvody a obsahy rovinných 

obrazcov. 

 

  vyznačovať a rysovať uhly, 

 pochopiť pojem- pravý, priamy a tupý uhol, 

 vedieť obsah štvorca a obdĺžnika, 

 vypočítať slovnú úlohu, dosadením do vzorca 

na výpočet štvorca, obdĺžnika, 

 riešiť úlohy z praktického života, 

 vypočítať dĺžku kružnice, pomocou 

kalkulačky, 

 vedieť vzorec na obvod a obsah kruhu, 

 vypočítať obsah kruhu za pomoci kalkulačky, 

 popísať základné vlastnosti kužeľa a ihlana. 

 

OŽZ – disciplína pri práci, 

ohľaduplnosť 

OSR– spolupráca v skupine 

– presnosť a správnosť pri práci 

– pestovanie kvalitných 

medziľudských vzťahov 

– práca v tíme 

 

 

Geometrické telesá 

všeobecne 

10   

Kocka, sieť a povrch kocky. 

Kváder, sieť a povrch kvádra. 

 

  vyhľadávať predmety tvaru kocky a kvádra, 

 dosadením do štvorca vypočítať povrch kocky 

a kvádra, 

 riešiť úlohy z praxe. 

 

OSR – používanie informácií a práca 

s nimi 

– rešpektovanie názoru iného človeka 

OŽZ – disciplína pri práci, 

ohľaduplnosť 

OSR – spolupráca v skupine 

Objemy telies všeobecne 13   

Jednotky objemu. 

Objem kvádra, kocky, 

výpočet dosadením do vzorca.  

Riešenie úloh z praxe. 

 

  používať vzorce na výpočet kvádra a kocky, 

 príklady vypočítať dosadením do vzorca, 

 riešiť úlohy z praxe, 

 vypočítať objem v mm3, cm3, dm3, m3, 

 porovnávať vzťahy medzi jednotkami objemu 

dm3- liter. 

OSR – prezentácia seba samého 

– presnosť a správnosť pri práci 

– riešenie problémov v kolektíve 

OSR – rozvoj vôle a charakteru 

OŽZ – správne držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

OSR – používanie informácií a práca 

s nimi 

 



 

 

vo dvojiciach, pri kontrole výsledkov svojej práce i práce spolužiakov. Rozvíjame vedomosti 

žiakov z geometrických výpočtov. Dôraz kladieme na úlohy z praxe a na použitie jednotiek 

medzinárodnej sústavy. V druhom polroku sa zameriavame najmä na aplikáciu poznatkov v 

praktickom živote a v súvislosti s profesionálnou prípravou. 

 

Učebné osnovy informatika 5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

 s informáciami 

 Informatika 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet informatika má dôležité postavenie aj vo vzdelávaní žiakom s mentálnym 

postihnutím,  pretože  podobne  ako  matematika  rozvíja  myslenie  žiakov.  Vedie 

k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, 

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania informatiky je 

viest žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných  pri práci s 

údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.  Buduje tak informatickú kultúru, t.j. 

vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. 

Cieľom predmetu je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom 

živote, získať  základné  zručnosti  v používaní  počítača  primerane  individuálnym  

schopnostiam     žiaka    

s mentálnym postihnutím. 

V rámci medzi predmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou rôznych aplikácií precvičovať 

napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú vedomosti za 

podpory edukačných programov napr. z vlastivedy. 



 

 

Informácie okolo nás - žiaci sa učia pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby 

vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, získali prvé zručnosti 

pri kreslení v grafickom prostredí, porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí. 

Komunikácia prostredníctvom IKT - sa venuje využitiu nástrojov internetu na 

komunikáciu, na vlastné učenie sa. Žiaci by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, 

mali by pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, uvedomovať si 

bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 

Postupy, riešenie problémov - žiaci sa zoznámia so špecifickými postupmi riešenia 

problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako program, programovanie. 

Princípy fungovania IKT - sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s možnosťami vstupných 

a výstupných zariadení, so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a 

priečinkami. 

Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi 

a spoločenskými aspektmi informatiky. Žiaci by mali sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT 

v bežnom živote, pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k 

dostupným informáciám, viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť 

rizikám, ktoré sa tu nachádzajú. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatika v piatom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, schémy, 

obrázky) tak, aby každý každému porozumel,  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),  

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,  

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,  

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.  

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania v oblasti informatiky využívaním 

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii , 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Motivačná 

Názorné vyučovanie 

Frontálna  

Individuálna  

Hromadná 

Praktická činnosť  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - informatika 5. ročník  

Názov tematického 

celku 

Témy  

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Informácie okolo nás 

 
10 

 

 

 

Oboznámenia sa 

s prostredím programu 

Skicár 

  Používať nástroje editora 

 Kopírovať a vkladať obrázky 

 Kresliť jednoduché obrázky  

 Písať v editore 

 Uložiť dokument 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri používaní elektrospotrebičov 

 

Mediálna výchova 

pravidlá fungovania mediálneho sveta 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-spolužitie v kolektíve,  pravidlá správnej  

komunikácie 

Oboznámenia sa 

s prostredím programu 

Word 

  Používať nástroje editora 

 Písať, mazať text 

 Meniť veľkosť, hrúbku, farbu písma 

 Uložiť dokument 

Projekt – blahoželanie 

pre môjho kamaráta 

 

  Vytvoriť blahoželanie 

 Samostatne kresliť a písať 

v grafickom editore 

 Vytlačiť projekt 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT   
5 

  

Bezpečnosť na internete, 

vyhľadávanie informácií 

  Rozpoznať vhodné detské webové 

stránky 

 Vyhľadať informácie 

 Slušne sa správať na internete 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

význam  

-kamarátstva, spoločné hry 

 Práca s elektronickou 

poštou 

  Vytvoriť mailovú schránku 

 Prihlásiť sa do svojej schránky 

 Prijímať a odosielať poštu 

Postupy, riešenie 

problémov 
3 

  

Základy algoritmického 

myslenie  

 

  Vytvoriť postup, návod, recept na 

vykonanie nejakej činnosti 

 Naučiť sa hrať hru Tetris 

Ochrana života a zdravia 

-výchova k bezpečnému správaniu sa 

 

Princípy fungovania 

IKT 
10 

  



 

 

 
Proces 

Žiaci sa oboznamujú s prostredím jednoduchého grafického editora pri kreslení obrázkov, 

samostatne, ale aj podľa návodu kreslia obrázky, učia sa ich ukladať a otvoriť. Orientujú sa v 

jednoduchých hrách. S pomocou učiteľa sa učia založiť si vlastnú e-mailovú schránku, 

posielať a prijímať e-maily, používať jednoduché zásady ich písania. Rozpoznávajú vhodné 

detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné i náučné. Učia sa písať v správnom tvare 

internetovú adresu webovej stránky.  

 

Učebné osnovy informatika 6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

 s informáciami 

 Informatika 1 1 

 Spolu 1 1 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch Cieľom predmetu 

Bezpečnosť pri práci v 

PC učebni, zapnutie, 

vypnutie PC, vytváranie 

priečinkov, ukladanie dát 

  Bezpečne sa správať v PC učebni 

 Zapnúť a vypnúť PC 

 Vytvoriť priečinok 

 Uložiť dáta 

 Ovládať zásady správneho sedenia 

pri počítači 

 

Multikultúrna výchova 

-zvyky a tradície 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-uplatňovať svoje práva, rešpektovať práva 

a názory ostatných 

 

 

Mediálna výchova 

-negatívne a pozitívne vplyvy médií 

Základné časti PC, 

spúšťanie programov 

  Pomenovať základné časti PC 

 Ovládať myš a klávesnicu 

 Spustiť a vypnúť program 

 Minimalizovať a maximalizovať 

okno 

 Zapojiť slúchadlá 

 Ovládať hlasitosť 

Práca s CD, DVD, USB    Správne uchopiť CD a DVD 

 Spustiť CD a DVD 

 Pripojiť a odpojiť USB kľúč (MP3 

prehrávač) 

Informačná spoločnosť 5   

Voľnýčas a IKT   Spustiť a vypnúť hru 

 Ovládať hru 

 Prehrať video, hudbu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rešpektovanie názorov ostatných ľudí 

Edukačné programy v 

škole 

  Spustiť a vypnúť program 

 Ovládať výukový program 



 

 

je zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote, získať  

základné  zručnosti  v používaní  počítača  primerane  individuálnym  schopnostiam žiaka s 

mentálnym postihnutím. V rámci medzi predmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou 

rôznych aplikácií precvičovať napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných 

predmetov. Získavajú vedomosti za podpory edukačných programov napr. z vlastivedy. 

Vyučovanie informatiky smeruje k tomu, aby si žiaci dokázali: 

 zopakovať a rozšíriť poznatky a zručnosti z piateho ročníka, 

 rozšíriť poznatky a zručnosti pri práci s myšou a klávesnicou, editora, 

 oboznámiť sa s prostredím jednoduchého textového editora 

 písať a upraviť text, doplniť text o obrázok, 

 získať základy algoritmického myslenia, 

 vedieť pracovať s programom Skicár, 

 spustiť CD, DVD, hru cez Internet, 

 spracovať a prezentovať jednoduchý projekt. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatika v šiestom ročníku využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií: 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, 

schémy, obrázky) tak, aby každý každému porozumel,  

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),  

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,  

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,  

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.  

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania v oblasti informatiky využívaním 

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré 

by mohli prispieť k riešeniu daného problému. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 



 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Motivačná 

Názorné vyučovanie 

Frontálna  

Individuálna  

Hromadná 

Praktická činnosť  



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - informatika 6. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Informácie okolo nás 

 

8   

Oboznámenie sa s počítačom 

  Pomenovať časti počítačovej 

zostavy 

 Samostatne ovládať klávesnicu a 

myš 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri používaní elektrospotrebičov 

 

Mediálna výchova 

-pravidlá fungovania mediálneho sveta 

 
Oboznámenie sa 

s prostredím programu Word 

  Používať nástroje editora 

 Písať, mazať text 

 Meniť veľkosť, hrúbku, farbu 

písma 

 Uložiť dokument 

 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

 

8  

 

Bezpečnosť na internete, 

vyhľadávanie informácií 

  Samostatne pracovať s webovým 

prehliadačom 

 Vyhľadaťvhodné detské webové 

stránky 

 Vyhľadať informácie 

 Slušne sa správať na internete 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-spolužitie v kolektíve,  pravidlá správnej  

komunikácie 

 

 

Mediálna výchova 

-využitie internetu vo vyučovaní 

Postupy, riešenie 

problémov 
4  

 

Základy algoritmického 

myslenia 

 

  Vytvoriť postup, návod, recept na 

vykonanie nejakej činnosti 

 Naučiť sa hrať hru Tetris 

Ochrana života a zdravia 

-výchova k bezpečnému správaniu sa 

 

Multikultúrna výchova 

-zvyky a tradície 

 

Práca s programom Skicár   Používať nástroje editora 

 Kopírovať a vkladať obrázky 

 Kresliť jednoduché obrázky  

 Písať v editore 

  Uložiť obrázok 

 

Princípy fungovania IKT 

 

5  

 

Bezpečnosť pri práci v PC 

učebni, zapnutie, vypnutie 

PC, vytváranie priečinkov, 

ukladanie dát 

  Bezpečne sa správať v PC učebni 

 Zapnúť a vypnúť PC 

 Vytvoriť priečinok 

 Uložiť dáta 

 Ovládať zásady správneho sedenia 

pri počítači 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-uplatňovať svoje práva, rešpektovať práva 

a názory ostatných 

 

 

Mediálna výchova 

-negatívne a pozitívne vplyvy médií 

Funkcie vybraných klávesov 

  Ovládať klávesnicu 

 Ovládať funkcie jednotlivých 

kláves – Esc, Ctrl, Alt, Shift, Enter, 

Backspace, NumLock, CapsLock 



 

 

 
Proces 

Žiaci sa oboznamujú s prostredím jednoduchého grafického editora pri kreslení obrázkov, 

samostatne, ale aj podľa návodu kreslia obrázky, učia sa ich ukladať a otvoriť. Orientujú sa v 

jednoduchých hrách. S pomocou učiteľa sa učia založiť si vlastnú e-mailovú schránku, posielať a 

prijímať e-maily, používať jednoduché zásady ich písania. Rozpoznávajú vhodné detské webové 

stránky – vzdelávacie, zábavné i náučné. Učia sa písať v správnom tvare internetovú adresu webovej 

stránky. Učia sa pracovať v prostredí jednoduchého textového editora a upravovať text. Ovládajú 

zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu. 

 

Učebné osnovy informatika 7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

 s informáciami 

Informatika 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu informatická výchova je viesť žiakov k pochopeniu základných 

pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových 

systémoch, zoznámiť sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote, získať  

základné  zručnosti  v používaní  počítača  primerane  individuálnym  schopnostiam žiaka s 

mentálnym postihnutím. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci môžu pomocou rôznych 

aplikácií precvičovať napr. učivo z matematiky, slovenského jazyka a iných predmetov. Získavajú 

vedomosti za podpory edukačných programov napr. z geografie, biológie. 

Práca s CD, DVD, 

tlačiarňou, 

USB  

  Správne uchopiť CD a DVD 

 Spustiť CD a DVD 

 Pripojiť a odpojiť USB kľúč (MP3 

prehrávač) 

 Vytlačiť dokument 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačná spoločnosť 

 

8  

 

 

Voľnýčas a IKT 
  Spustiť a vypnúť hru 

 Ovládať hru 

 Prehrať video, hudbu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rešpektovanie názorov ostatných ľudí 

Edukačné programy v škole   Spustiť a vypnúť program 

 Ovládať výukový program 



 

 

Vyučovanie informatickej výchovy smeruje k tomu, aby si žiaci dokázali: 

 zopakovať a rozšíriť poznatky zo šiesteho ročníka,  

 získať základy algoritmického myslenia,  

 rozšíriť zručnosti v práci s textom, vkladať klipart, wordart, upraviť text pomocou efektov,  

 vedieť používať e-mail, internet,  

 vedieť vložiť, spustiť, vybrať CD,  

 pracovať s multimediálnou informáciou - zvuk, video,  

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatická výchova v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, schémy, 

obrázky) tak, aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver, 

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania v oblasti informatiky využívaním 

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Frontálna  

Individuálna  

Hromadná 

Praktická činnosť  



 

 

Motivačná 

Názorné vyučovanie 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - informatika 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
Hodiny 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Informácie okolo nás 

 

4   

Rozširovanie zručností 

v práci s programom Word 

MS Word – vkladanie a 

formátovanie jednoduchej 

tabuľky. 

 

  Vložiť klipart, wordart do dokumentu 

 Upraviť text pomocou farieb a efektov 

 Kopírovať, prilepiť, otočiť prevrátiť 

obrázok v dokumente 

 Vkladať, formátovať jednoduchú tabuľku 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri používaní 

elektrospotrebičov 

Mediálna výchova 

-pravidlá fungovania 

mediálneho sveta 

 

 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

 

8  

 

Bezpečnosť na internete, 

vyhľadávanie informácií 

  Vyhľadať informácie na internete, triediť 

informácie 

 Pracovať s kľúčovým slovom 

 Oboznámiť sa s detskými webovými 

stránkami 

 Dodržiavať zásady správania sa na 

webových  portáloch 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj-význam  

kamarátstva, spoločné hry 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj-spolužitie 

v kolektíve,  pravidlá 

správnej  komunikácie 

Mediálna výchova 

-využitie internetu vo 

vyučovaní 

Práca s elektronickou 

poštou 

  Samostatne poslať a prijať jednoduchý e-

mail 

 Dodržiavať zdvorilosť pri komunikácii 

 Dodržiavať bezpečnosť pri používaní e-

mailu 

 

Postupy, riešenie 

problémov 

 

8  

 

Základy algoritmického 

myslenia 

  Vytvoriť postup, návod, recept na 

vykonanie nejakej činnosti 

 Riešiť zadané typy úloh (hlavolamy, 

bludiská, obrázkové stavebnice) 

Ochrana života a zdravia 

-výchova k bezpečnému 

správaniu sa 

Multikultúrna výchova 

-zvyky a tradicie 

 

Práca s programom Skicár 

 

Práca s výukovými CD  

  Samostatne používať nástroje editora 

 Vytvoriť a uložiť obrázok 

 

Princípy fungovania IKT 

 

8  

 

Funkcie vybraných klávesov   Ovládať funkcie jednotlivých kláves - 

Esc, Ctrl, Alt, Shift, Backspace, Enter, 

NumLock, CapsLock, Ctrl+c, Ctrl+v 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-uplatňovať svoje práva, 

rešpektovať práva a názory 

ostatných 

Mediálna výchova 

-negatívne a pozitívne 

Práca s CD, DVD, USB   Správne uchopiť CD a DVD 

 Spustiť CD a DVD 

 Pripojiť a odpojiť USB kľúč (MP3 

prehrávač) 

Ukladanie informácií,    Uložiť informácie do súboru 



 

 

vytváranie súborov, 

priečinkov 

 Premenovať súbor (y) 

 Vytvoriť priečinok 

 Uložiť súbor do vybraného priečinka 

vplyvy médií 

 

 

Informačná spoločnosť 

 

5  

 

Voľnýčas a IKT   Spustiť a vypnúť hru 

 Ovládať hru 

 Prehrať video, hudbu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-rešpektovanie názorov 

ostatných ľudí Edukačné programy v škole   Spustiť a vypnúť program 

 Ovládať výukový program 

 Správne používať heslo 

 
Proces 

Pomocou edukačných programov využívame vedomosti žiakov z matematiky a slovenského 

jazyka. Pri práci s textom pracujeme najprv s hotovým krátkym textom a na ňom sa učia žiaci 

najprv pohybovať so šípkami a robiť jednoduchú úpravu. Učíme žiakov vytvárať jednoduchú 

tabuľku v textovom editore, orientovať sa v nej a upravovať ju. 

Algoritmické úlohy orientujeme len na postupnosť jednoduchých príkazov v priamom režime. 

Žiaci môžu vo dvojiciach alebo v malej skupinke pracovať na malom, krátkom projekte, pri 

prezentovaní nejakej učebnej látky alebo zaujímavosti z učiva niektorého predmetu, kde 

využijú prácu s textom, obrázkom, grafikou (s pomocou učiteľa).  

Nároky na prácu s PC sú u jednotlivých žiakov závislé od ich individuálnych schopností. 

 



 

 

Učebné osnovy informatika 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

 s informáciami 

 Informatika 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore samostatne,  

 dokázať pracovať s USB kľúčom,  

 rozšíriť zručnosti v práci s textom, používať nástroje na úpravu textov,  

 používať e-mail, internet,  

 vedieť si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,  

 narábať s multimediálnou informáciou - prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť,  

 vytvoriť oznam, plagát, 

 prezentovať výsledky svojej práce.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatická výchova v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 byť schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 hodnotiť informácie (časopis, internet) aj kriticky, 

 využívať technické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh, 

 a praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, 

 rozumieť základným pojmom z oblasti matematiky a využívať ich. 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 používať vyučovacie programy samostatne, 

 vedieť, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 ovládať algoritmus učenia a dodržiavať ho, 



 

 

 dokázať získané vedomosti uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania v oblasti informatiky využívaním 

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 byť schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektovať názor iných ľudí, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

  uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Motivačná 

Názorné vyučovanie 

Frontálna  

Individuálna  

Hromadná 

Praktická činnosť  

 

  

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - informatika  8 . ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezová téma 

 

Informácie okolo nás 

 

7  

 

 

Rozširovanie zručností v práci 

s textom 

 

  Vyplniť jednoduché tlačivo podľa predlohy. 

 Dodržiavať základné zásady pri písaní textu. 

 Doplniť text o vhodný obrázok. 

OŽZ – disciplína 

pri práci, 

ohľaduplnosť 

 OSR – 

zodpovednosť za 

vlastné konanie  

MEV – schopnosť 

utvoriť si vlastný 

názor na základe 

prijímaných 

informácií 

Zvuk, zvukový súbor, 

prehrávač, nahrávanie, efekty 

  Spustiť a ovládať program Windows 

MediaPlayer. 

 Prehrať zvukový súbor z CD, USB kľúča. 

Ukladanie informácií do 

súborov, práca s dvoma 

oknami 

  Uložiť text, obrázok do súboru. 

 Skopírovať súbor medzi dvoma oknami. 

Počítačové didaktické hry, 

ktoré obsahujú rôzne typy 

informácií 

  Doplniť názvy štátov, hlavných miest Európy do 

slepej mapy. 

 Vyriešiť jednoduché hlavolamy. 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

10  

 

 

Webový prehliadač, www, 

webová stránka, odkaz, 

vyhľadávanie 

  Vyhľadať informácie a obrázky na internete, 

triediť informácie. 

 Pracovať s kľúčovým slovom. 

 Oboznámiť sa s detskými webovými stránkami. 

 Oboznámiť sa so školskými portálmi a web 

stránkami. 

 Dodržiavať zásady správania sa na webových 

portáloch. 

 Zahrať si primeranú      on-line hru na internete. 

MUV – vzťah 

medzi učiteľmi a 

žiakmi 

OSR - sebareflexia 

– riešenie 

problémov  

– prezentácia seba 

samého v skupine 

OŽZ – správne 

držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

  

E-mail, poštový program, e-

mailová adresa, adresár 

  Poslať a prijať jednoduchý e-mail samostatne. 

 Vytvoriť a využiť adresár. 

 Dodržiavať zdvorilosť pri komunikácii. 

 Dodržiavať bezpečnosť pri používaní e-mailu, 

dbať na ochranu osobných údajov. 

Postupy, riešenie problémov 4   

 

Návody, recepty z bežného 

života 

Riešenie hlavolamov, 

bludiská, obrázkové 

stavebnice 

  Vytvoriť postup, návod, recept na vykonanie 

nejakej činnosti. 

 Riešiť zadané typy úloh 

 (hlavolamy, bludiská, obrázkové stavebnice). 

OŽZ - výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

MUV -  

zvyky a tradície 

OSR– prezentácia 

seba samého v 

skupine 

Samostatné ovládanie 

výučbového softvéru 

Používanie vyučovacích 

programov pre žiakov, ktoré 

rozvíjajú logické myslenie 

  Používať výučbový softvér Európska únia, TS 

Slovenský jazyk samostatne. 

 

 

Princípy fungovania IKT 

 

4  

 

 

Tlačiareň, skener   Zapnúť, vypnúť tlačiareň a skener. 

 

OŽZ - výchova 

k bezpečnému 



 

 

 Vložiť a vybrať papier z tlačiarne. 

 Oskenovať určený text, obrázok. 

správaniu sa 

 

OŽZ – správne 

držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

CD mechanika   Uchopiť CD, DVD správne. 

 Vložiť CD a DVD. 

 Pripojiť a odpojiť USB kľúč. 

Mikrofón, slúchadlá   Zapojiť slúchadlá do PC. 

 Nastaviť hlasitosť na slúchadlách. 

Samostatné ukladanie 

informácií 

  Uložiť informácie do súboru. 

 Premenovať súbor (y). 

 Vytvoriť priečinok. 

 Uložiť súbor do vybraného priečinka. 

 

Informačná spoločnosť 

 

8  

 

 

Voľnýčas a IKT   Spustiť a vypnúť hru na internete. 

 Ovládať hru. 

 Prehrať video na internete. 

OSR - 

sebapoznávanie 

– prezentácia seba 

samého v skupine Informačné technológie v 

škole 

  Spustiť a vypnúť program. 

 Ovládať výukový program. 

 Používať heslo. 

 

Proces 

Žiaci získavajú zručnosti prostredníctvom aplikácií, ktoré sú primerané obsahom aj ovládaním 

ich veku a mentálnym schopnostiam. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou 

rôznych aplikácií precvičujú základné učivo zo slovenského jazyka, matematiky, 

prírodovedných i spoločenskovedných oblastí. V rôznych grafických editoroch rozvíjajú 

svoju tvorivosť a estetické cítenie.  

Učíme ich využívať možnosti IKT pri riešení projektových úloh a ich prezentácii. 

 

Učebné osnovy informatika 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Matematika a práca  

 s informáciami 

 Informatika 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 vedieť samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,  

 rozšíriť zručnosti v práci s textom, vedieť používať nástroje na úpravu textov,  

 naučiť sa pracovať s tabuľkou v MS Word,  

 rozvíjať schopnosť kooperácie a komunikácie,  

 pochopiť základné autorské práva, 

 vedieť prezentovať výsledky svojej práce. 



 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete informatická výchova v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 byť schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

 hodnotiť informácie (časopis, internet) aj kriticky, 

 využívať technické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh, 

 a praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, 

 rozumieť základným pojmom z oblasti matematiky a využívať ich. 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 používať vyučovacie programy samostatne, 

 vedieť, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT. 

 ovládať algoritmus učenia a dodržiavať ho, 

 dokázať získané vedomosti uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania v oblasti informatiky využívaním 

všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 

mohli prispieť k riešeniu daného problému, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 byť schopný počúvať, vysloviť svoj názor, rešpektovať názor iných ľudí, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

  uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 



 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Riadený rozhovor 

Demonštrácia 

Metóda problémového výkladu 

Názorné vyučovanie 

Motivačná 

Názorné vyučovanie 

Frontálna  

Individuálna  

Hromadná 

Praktická činnosť  



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - informatika 9 . ročník 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezová téma 

 

Informácie okolo nás 

 

7  

 

 

Prehrávanie, ukladanie 

zvukového záznamu.  

Tvorba jednoduchých 

animácií.  

Rozširovanie zručnosti v práci 

s textom  

Kombinácia textu a obrázka.  

Vkladanie obrázka do textu 

cez schránku.  

MS Word – vkladanie a 

formátovanie jednoduchej 

tabuľky.  

Ukladanie informácií do 

súborov (text, obrázok, zvuk). 

Základné autorské práva pri 

kopírovaní textu, obrázkov, 

hier.  

Počítačové didaktické hry. 

  zvýšiť samostatnosť a rozšíriť úroveň logického 

myslenia a motoriky žiaka pri používaní úprave 

textu a jeho kombinácii s obrázkom 

 ovládať jednoduché didaktické hry 

 zoznámiť žiakov s audiomožnosťami počítača  

 vedieť samostatne spracovať tabuľku 

 vyplniť jednoduché tlačivo podľa predlohy. 

 dodržiavať základné zásady pri písaní textu. 

 doplniť text o vhodný obrázok. 

 doplniť názvy štátov, hlavných miest Európy do 

slepej mapy. 

 vyriešiť jednoduché hlavolamy. 

OŽZ – disciplína 

pri práci, 

ohľaduplnosť 

  

OSR – 

zodpovednosť za 

vlastné konanie 

  

MEV – zmysluplne, 

kriticky a selektívne 

využívať médiá 

a ich produkty 

  

MEV – schopnosť 

utvoriť si vlastný 

názor na základe 

prijímaných 

informácií 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 

10  

 

 

e- mail, poštový program, e- 

mailová adresa, adresár  

Samostatné posielanie a 

prijímanie jednoduchých 

listov. Tvorba a využitie 

adresára.  

Posielanie príloh, hromadné 

odosielanie správ.  

Bezpečné a etické správanie v 

e- mailovej komunikácii, 

ochrana osobných údajov.  

www, webový prehliadač, 

webová stránka, odkaz, 

vyhľadávanie  

Vyhľadávanie informácií v 

elektronickej encyklopédii.  

Výber vhodnej informácie, 

práca s kľúčovým slovom, 

spracovanie informácie z 

Internetu.  

On-line hry, zásady správania 

sa na portáloch.  

Školské portály. 

  zvýšiť samostatnosť v práci s elektronickou 

poštou 

 vedieť pracovať s webovými prehliadačmi 

 vedieť zásady o ochrane osobných údajov 

 vyhľadať informácie a obrázky na internete, 

triediť informácie. 

 pracovať s kľúčovým slovom. 

 oboznámiť sa s detskými webovými stránkami. 

 oboznámiť sa so školskými portálmi a web 

stránkami. 

 dodržiavať zásady správania sa na webových 

portáloch. 

 zahrať si primeranú      on-line hru na internete 

 poslať a prijať jednoduchý e-mail samostatne. 

 vytvoriť a využiť adresár. 

 dodržiavať zdvorilosť pri komunikácii. 

 dodržiavať bezpečnosť pri používaní e-mailu 

 dbať na ochranu osobných údajov. 

MUV – vzťah 

medzi učiteľmi a 

žiakmi 

  

OSR - sebareflexia 

 – riešenie 

problémov 

 – prezentácia seba 

samého v skupine 

 

 OŽZ – správne 

držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

  

  

  

Postupy, riešenie problémov 4   

 



 

 

Skladanie podľa návodov.  

Riešenie jednoduchých 

algoritmov v detskom 

programovacom prostredí.  

Samostatné ovládanie 

výučbového softvéru.  

Používanie vyučovacích 

programov pre žiakov, ktoré 

rozvíjajú logické myslenie..  

 

  poznať základné zásady ovládania jednoduchých 

výučbových programov  a komunikácie 

s vyučujúcim 

 riešiť jednoduché úlohy podľa počítačových 

návodov 

Ochrana života a 

zdravia 

-výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

Multikultúrna 

výchova 

-zvyky a tradicie 

 

 

Princípy fungovania IKT 

 

4  

 

 

Skener  

Skenovanie textu, obrázka a 

ich ukladanie, upevňovanie 

zručnosti.  

CD mechanika  

Ovládanie CD mechaniky, 

spustenie CD, DVD, USB – 

upevňovanie zručnosti.  

Ukladanie informácií na rôzne 

médiá, porovnávanie ich 

kapacity. 

  poznať zásady ovládania mechaniky PC 

 vedieť skopírovať stránku cez skener 

 ovládať prácu s USB 

 uložiť informácie do súboru. 

 premenovať súbor (y). 

 vytvoriť priečinok. 

 uložiť súbor do vybraného priečinka. 

OSR– prezentácia 

seba samého v 

skupine 

  

  

OŽZ – správne 

držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

 

Informačná spoločnosť 

 

8  

 

 

Informačné technológie v 

škole  

Využívanie rôznych typov 

edukačných programov pre 

rôzne predmety.  

Bezpečnosť počítača - prečo a 

pred kým treba chrániť 

počítač.  

Voľný čas a IKT  

Počítačové hry, hudba, filmy.  

 

  poznať zásady bezpečnosti pri práci s PC 

 vedieť využiť možnosti PC vo voľnom čase 

 vedieť využívať školské edukačné programy 

a komunikovať s učiteľom 

 spustiť a vypnúť hru na internete. 

 spustiť a vypnúť program. 

 ovládať výukový program. 

 používať heslo. 

 ovládať hru 

 prehrať video na internete. 

 

OSR - --

sebapoznávanie 

– prezentácia seba 

samého v skupine 

  

OŽZ – správne 

držanie tela pri 

rôznych činnostiach 

 

Proces 

V rámci vyhľadávania informácií na Internete sa žiaci učia vyhľadať praktické informácie 

(napríklad vhodný dopravný spoj, predpoveď počasia na daný deň, recept na prípravu 

jednoduchého jedla, ordinačné hodiny svojho lekára). Učíme žiakov vytvárať jednoduchú 

tabuľku v textovom editore, orientovať sa v nej a upravovať ju. Poučíme ich o výhodách a 

rizikách internetového obchodu. Učíme ich využívať možnosti IKT pri riešení projektových 

úloh a ich prezentácii.  

Vyučujúci vyčlení určitý čas aj na projektovú prácu, ktorá by mala využívať 

medzipredmetové vzťahy. 

 



 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 2 2+1 

Spolu 2 3 

Charakteristika predmetu 

Pracovné vyučovanie je pre mentálne postihnutých žiakov najdôležitejším rehabilitačným 

predmetom, ktorý systematicky ovplyvňuje rozvoj ich motoriky vytváraním pracovných 

zručností a spolupôsobí na zvýšenie ich rozumovej úrovne. 

V pracovnom vyučovaní získavajú žiaci základné vedomosti o materiáli, nástrojoch a o 

pracovných postupoch. Učia sa rozoznávať druhy materiálov, ich vlastnosti, poznávať 

konštrukciu a funkciu nástrojov, učia sa hovoriť o tom, čo robia a s čím pracujú. Žiaci sa 

postupne a primerane veku vedú k chápaniu vzťahov medzi materiálom, nástrojmi a spôsobmi 

práce, a tak sa rozvíja ich technické myslenie a vyjadrovanie a technická pripravenosť. 

Pri práci si žiaci osvojujú kultúrne návyky. Systematicky poznávajú hlavné prvky 

organizácie, hygieny a bezpečnosti pri práci. Učia sa pracovať disciplinovane, starostlivo, 

hospodárne zaobchádzať s materiálom a nástrojmi. 

Pracovné vyučovanie má tri základné zložky: Práce v dielni, pestovateľské práce a práce v 

domácnosti (vrátane samoobsluhy). 

Do prác v dielni sú zahrnuté práce s drobným materiálom, modelovanie, montážne a 

demontážne práce s papierom, kovom, drevom, s kožou alebo koženkou, s platmi a práce s 

rôznym materiálom. 

Do pestovateľských prác sú zahrnuté práce pri pestovaní kvetín, v škole, v záhrade, v sadoch, 

na poli, oboznamovanie sa s poľnohospodárskymi strojmi. 

Do prác v domácnosti je zahrnutá práca spojená s osobnou hygienou, hygienou miestnosti, 

triedy, pracoviska, samoobsluha (napr. zašnurovať topánky).Hlavnou náplňou je však práca s 

textilom, šitie, pletenie, háčkovanie, príprava jedál. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 utvárať a upevňovať základné hygienické návyky, 

 utvárať a upevňovať základné stravovacie návyky a základné pravidlá stolovania, 

 zvyšovať samostatnosť pri sebaobslužných činnostiach, 

 utvárať základné pracovné zručnosti a návyky, 

 rozvíjať jemno- motorické zručnosti a schopnosť napodobňovanie, 

 rozvíjať schopnosť verbalizovať danú činnosť, 



 

 

 osvojiť si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v druhom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 dokázať určitý čas sústredene pracovať, 

 vážiť si svoju prácu a prácu iných, 

 správať sa v skupine a v kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 prejaviť radosť zo získaných informácií na PC, 

 využiť získané vedomosti k skvalitneniu svojho života, 

 pri určitom probléme spolupracovať  s inými ľuďmi. 

 utvárať stav pohody (fyzickej, psychickej a sociálnej), 

 rozvíjať vytrvalosť, jemnú motoriku, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 podieľať sa aktívne na všetkých fázach činnosti na vyučovaní, 

 riešiť úlohy, ktoré vyžadujú prepojenie vedomostí z viacerých vyučovacích 

predmetov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor 

Napodobňovanie 

Motivácia 

Výklad 

Praktická metóda 

Individuálna 

Skupinová 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - pracovné vyučovanie 2. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávanévzdelávacie výstupy Prierezové témy 

 

Samoobslužné činnost 
15   

Osobná hygiena   Nacvičiť umývanie rúk a tváre Environmentálna výchova 



 

 

 Utvrdiť si správny postup pri 

umývaní rúk a tváre 

 Používať vreckovku a hrebeň 

 Vedieť používať WC  

 Dbať o hygienu 

 -význam kvetov, rastlín 

 

Environmentálna výchova 

- vitamíny, ochrana zdravia 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -snaha byť dobrým 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 -rozdelenie úloh v rodine 

 

Environmentálna výchova 

 -význam vitamínov 

 

 

Obúvanie a vyzúvanie 

 

  Rozlíšiť pojmy topánky a prezuvky 

 Naučiť sa obúvať a vyzúvať s 

pomocou  

 Vedieť rozväzovať a zaväzovať  

šnúrky do topánok 

Odievanie 

 

  Správne postupovať pri obliekaní 

a následnom vyzliekaní  

 Udržiavať čistotu svojho zovňajšku 

 Starať sa o svoj odev 

 Používať zips, patentky 

 Nacvičiť si rozopínanie a zapínanie 

veľkých gombíkov 

 

Základy správneho 

stravovania 

  Osvojiť si základné stravovacie 

návyky 

 Používať tanier, lyžicu a obrúsok 

pri jedle 

 Používať vidličku a nôž s pomocou 

 

Práce v domácnosti 

 

30  

 

Upratovanie predmetov na 

miesto 

  Odkladať predmety na určené 

miesto  
Environmentálna výchova 

-znečisťovanie ovzdušia 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-význam sociálnych zručností 

 

 

Environmentálna výchova 

 -ochrana ovzdušia 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-manipulácia s elektrospotrebičmi 

Oboznámenie sa so 

zariadením kuchyne 

  Pomenovať základný kuchynský 

riad 

 Nacvičiť jednoduché prestieranie 

Nácvik zametania smetí 

z podlahy s pomocou 

metličky a lopatky 

  Vedieť používať metličku a 

lopatku 

Utieranie prachu   Vedieť poutierať prach z lavíc, 

parapetných dosiek 

 Čistiť topánky od prachu 

Manipulácia s predmetmi 

v domácnosti: púšťanie 

vody, zapínanie 

a vypínanie osvetlenia, 

vynášanie odpadkov 

z koša do smetnej nádoby 

s pomocou 

  Zapínať a vypínať osvetlenie 

v správnej situácii 

 Upevňovať zručnosti pri púšťaní 

a zastavovaní vody podľa 

individuálnych schopností 

 Vedieť vyniesť odpadky z  koša do 

smetnej nádoby s pomocou 

Práce v dielni 
43 : 

 

Práce s drobným 

materiálom 

  Oboznámiť sa s rôznymi 

materiálmi: papier, drevo, textil, 

plastelína, prírodniny a iné 

 



 

 

   Triediť, priraďovať a porovnávať 

predmety podľa farby, veľkosti 

a tvaru 

 Manipulovať s predmetmi: dvíhať, 

prenášať, prekladať, vkladať, 

vyberať, navliekať, lepiť, presýpať 

 Namotávať a splietať vlnu a špagát 

rôznej hrúbky 

 Naučiť sa strihať papier, textil, 

vlnu, špagát 

 Viazať uzly 

 

Montážne a demontážne 

práce 

 

  Manipulovať s kockami: ukladať 

kocky na seba, vedľa seba 

 Odskrutkovať a zaskrutkovať 

predmety a hračky 

 Pracovať so stavebnicou, domino, 

... 

 Skladať jednoduché puzzle 

 

Práce s papierom 

 

  Spoznávať základné vlastnosti 

papiera 

 Správne postupovať pri krčení, 

trhaní, lepení papiera 

 Obkresľovať podľa šablóny, 

vytrhávať, lepiť a vyfarbovať 

 

Pestovateľské práce 11   

Starostlivosť o izbové 

rastliny 

 

  Osvojiť si poznatky o izbových 

rastlinách 

 Vedieť polievať, sadiť  

Environmentálna výchova 

Mediálna výchova 

   izbové rastliny 

 Vedieť o sadení, klíčení a raste 

rastlín 

 Ošetrovať listy od prachu 

 Odstraňovať odumreté časti rastlín 

 

Práce na pozemku 

 

  Pomenovať  záhradné náradie- 

hrable, motyka 

 Pracovať na školskom pozemku 

 

Zbieranie plodov 

 

  Vedieť v akom období zbierať 

dané plody 

 Má pozorovať zmeny v prírode 

 Pomáhať pri zbere úrody na 

školskom pozemku 

 

 

Proces 

Upevňovať poznatky z 1. ročníka, najmä ukladanie pomôcok na určené miesto. Účelne 

spracúvať materiál tak, aby bol čo najlepšie využitý. Priebežne po celý školský rok vykonávať 

práce v kútiku živej prírody. 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie  3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 3 3 

Spolu 3 3 



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov, 

 oboznamovať sa a zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu, 

 udržiavať poriadok pri práci na pracovnom stole, 

 správne používať pracovné nástroje a pomôcky, 

 dodržiavať požiadavky osobnej hygieny a bezpečnosti práce. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v treťom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vhodne komunikovať so spolužiakmi, učiteľmi a ostatnými dospelými v škole aj mimo 

školy, 

 pomáhať pri domácich prácach, 

 pestovať kladný vzťah k prírode, 

 vedieť pomôcť, rešpektovať názor iných. 

 utvárať stav pohody (fyzickej, psychickej a sociálnej), 

 rozvíjať vytrvalosť, jemnú motoriku, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 pracovať v skupine a vzájomne si pomáhať pri práci, 

 prejaviť radosť zo získaných informácií na PC, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a nereálnym svetom. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor 

Napodobňovanie 

Motivácia 

Výklad 

Praktická metóda 

Individuálna 

Skupinová 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  pracovné vyučovanie 3. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Sebaobslužné činnosti 20   

Osobná hygiena 

 

  Pomenovať hygienické potreby  

 Starať sa o svoj zovňajšok, 

 poznať funkciu hygienických potrieb 

 Používať vreckovku 

 Dbať na hygienu úst 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvíjať sebapoznávanie 

Multikultúrna výchova 

- rešpektovať názory spolužiakov 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- dôležitosť komunikácie pri 

spolunažívaní 

 

Multikultúrna výchova 

- rozvíjať akceptáciu a toleranciu 

Prehlbovanie zdravotných 

a hygienických návykov 

  Používať hygienické potreby 

Oboznamovanie sa 

s významom otužovania, 

vhodného obliekania 

podľa ročných období 

  Rozlíšiť odev podľa ročného obdobia 

 Správne vybrať vhodné oblečenie podľa 

ročného obdobia a počasia 

 Správne postupovať pri obliekaní 

a následnom vyzliekaní 

 Vymenovať základné časti odevu 

 Udržiavať čistotu svojho zovňajšku a 

starať o svoj odev 

 Ukladať odevy do skrinky 

Práce v domácnosti 20   

Hygiena v domácnosti   Umývať ovocie a zeleninu pred použitím 

 Správne baliť jedlo  

 Správne zametať podlahu 

 Správne umývať, utierať a odkladať riad 

na miesto 

 Pomenovať bytové zariadenie 

 

 Čistiť kovové časti nábytku a bytového 

zariadenia 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať vzťah medzi človekom 

a živou prírodou 

 

 

Ochrana života a zdravia  

- dôležitosť správnej výživy pre 

zdravý vývoj 

 

Mediálna výchova  

- selektívne využívanie médií 

 

 

Ochrana života a zdravia  

Príprava pokrmov    Pomenovať základné potraviny 

 Nakúpiť najzákladnejšie potraviny 

 Správne nalievať mlieko do hrnčekov 

 Správne umyť zemiaky 

Šitie    Správne pomenovať  

 nástroje na šitie 

 Správne odmerať niť , navliecť niť do 



 

 

ihly navliekačom i bez neho, urobiť uzol 

 

  Zvládnuť šitie predným stehom na pás 

kartónu, s vyznačenými bodmi a 

spojnicami 

 Zvládnuť šitie obnitkovacím stehom 

 Porovnať vlastnosti tkaniny a papiera 

- význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- vedieť prezentovať sám seba 

Práce v dielni 43   

Práce s drobným 

materiálom 

  Poznať, pomenovať a triediť rôzne druhy 

materiálu 

 Využívať prírodniny na zhotovenie 

rôznych výrobkov 

 Správne postupovať pri lepení, 

navliekaní, skladaní  

Ochrana života a zdravia 

-ochrana zdravia 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

-uplatňovať svoje práva, 

rešpektovať práva a názory 

ostatných 

Multikultúrna výchova 

-poznávať a rešpektovať iné 

kultúry 

 

 

Environmentálna výchova 

-význam zeleniny 

 

 

Environmentálna výchova 

-šetrenie s papierom, záchrana 

lesov, stromov 

Multikultúrna výchova 

-poznávať a rešpektovať iné 

kultúry 

Ochrana života a zdravia 

-poznávanie prostredníctvom 

pobytu v prírode 

Environmentálna výchova 

-chrániť rastliny, starať sa o svoje 

okolie 

Modelovanie   Pracovať s využitím 

 modelovacej hmoty 

  Modelovať predmety z viacerých častí 

  Používať formičky na 

 výrobu výrobkov 

 Doplňovať výrobky inými materiálmi  

 Poznávať vlastnosti rozličných 

materiálov a porovnávať ich rozdielmi 

 Vyrobiť drobné úžitkové predmety 

Montážne a demontážne 

práce 

 

  Poznať jednotlivé súčasti stavebnice a 

predlohy 

 Získať zručnosť pri práci so stavebnicou 

 Zvládnuť poskladať jednoduché modely 

podľa predlohy, podľa vlastnej predstavy 

 Vytvárať priestorové modely 

Práce s papierom a 

kartónom 

 

  Vytrhávať podľa jednoduchého 

predkresleného vzoru a nalepovať 

vytrhávané obrazce 

 Vystrihovať podľa predkresleného 

jednoduchého vzoru a nalepovať 

vystrihované obrazce 

 Zostavovať viacfarebné vzory 

 Používať lepiaci papier 

 Správne natierať papier lepidlom 

a nalepovať 



 

 

 Zvládnuť prekladanie, skladanie, 

stláčanie, strihanie, rezanie a meranie 

papiera a tenkého kartónu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -rozvoj zmyslového vnímania 

Pestovateľské práce 16   

Starostlivosť o rastliny 

 

  Poznať a pomenovať izbové rastliny 

 Sadiť, presádzať, polievať, ošetrovať 

izbové rastliny 

 

 Poznať možnosti využitia  rastlín 

 Rozmnožovať rastliny stonkovými 

a listovými odrezkami 

 Poznať podmienky pre život rastlín 

 Pestovať trvalky 

Environmentálna výchova 

-rozvíjať kladný vzťah k prírode 

a ochrane životného prostredia 

Mediálna výchova  

- uvedomiť si negatívne vplyvy 

médií na osobnostný rozvoj 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

- vedieť prezentovať sám seba 

Práca na pozemku 

 

 

  Poznať a pomenovať  

 záhradné náradie 

 Pracovať s klíčidlom 

 Pestovať šalát 

 Pestovať hrach, reďkovku, fazuľu 

Zbieranie rastlín   Poznať a pomenovať liečivé rastliny 

 Zbierať liečivé rastliny podľa miestnych 

podmienok 

 Správne sušiť a uskladňovať liečivé 

rastliny 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

- viesť k zodpovednosti za svoje 

konanie 

 

Proces 

Snažíme sa o zdokonaľovanie praktických činností, ktoré si osvojili v predchádzajúcich ročníkoch. 

Zameriavame sa na kombináciu rozličného materiálu, sledovanie správneho pomeru veľkosti a 

ladenia farieb. Žiaci sa učia používať správne názvy nástrojov a stavebnice. V praktických 

činnostiach sa oboznamujú s vlastnosťami papiera a kartónu – hrúbkou, akosťou povrchu, 

pevnosťou, pružnosťou, vplyvom vody, nasiakavosťou. Porovnávajú rôzne druhy papiera a 

zostavujú si z nich zbierku. 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 4 4 

Spolu 4 4 

 



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Oboznamovať sa s názvami a funkciou pracovných nástrojov. 

- Oboznamovať sa s vlastnosťami dreva, kože a koženky. 

- Upevňovať zručnosti získané z predchádzajúcich ročníkov. 

- Naučiť sa pracovať s mäkkým drôtom. 

- Udržiavať poriadok na pracovnom mieste. 

- Šetriť materiálom. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie vo štvrtom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny. 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať 

a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 chápať význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 

 získať vedomosti a dokázať ich uplatniť v rozličných situáciách a podmienkach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení. 

 rozoznávať problémové situácie v škole aj vo svojom okolí, navrhovať riešenia na ich 

prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 dokázať privolať pomoc v odôvodnených situáciách. 

 uvedomovať si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb. 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiku). 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 



 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor 

Napodobňovanie 

Motivácia 

Výklad 

Praktická metóda 

Individuálna 

Skupinová 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - pracovné vyučovanie 4. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Sebaobslužné činnosti 15   

Osobná hygiena 

 

  Pomenovať hygienické potreby.  

 Starať sa o svoj zovňajšok, poznať 

funkciu hygienických potrieb. 

 Používať vreckovku. 

 Dbať na hygienu úst. 

 Umývať ruky mydlom. 

 Čistiť nechty kefkou. 

Ochrana života 

a zdravia – 

starostlivosť 

o svoje telo 

Zásady prvej pomoci pri bodnutí 

hmyzom a popáleninách 

  Ošetrovať miesto po bodnutí hmyzom. 

 Zvládnuť ošetrenie malej popáleniny. 

Práce v domácnosti 35   

Hygiena v domácnosti   Umývať ovocie a zeleninu pred 

použitím. 

 Zvládnuť zabaliť jedlo.  

 Zametať podlahu. 

 Umývať, utierať a odkladať riad na 

miesto. 

 Utierať prach. 

 Pomenovať bytové zariadenie. 

 Čistiť kovové časti nábytku a bytového 

zariadenia. 

Ochrana života 

a zdravia – 

bezpečnosť pri 

domácich prácach 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu – 

pestovať kladný 

vzťah k vareniu 

 
Príprava pokrmov    Pomenovať základné potraviny. 

 Nakúpiť základné potraviny. 

 Nalievať správne mlieko do hrnčekov. 

 Umyť zemiaky. 



 

 

 Zvládnuť prípravu raňajok. 

 Prestierať stôl k raňajkám. 

Šitie    Pomenovať nástroje na šitie. 

 Zvládnuť odmerať niť, navliecť niť do 

ihly navliekačom i bez neho, urobiť 

uzol. 

 Zvládnuť prišiť gombík. 

 Navliekať šnúrku a gumu. 

 Zvládnuť šitie predným stehom na pás 

kartónu,  

s vyznačenými bodmi a spojnicami. 

 Zvládnuť šitie obnitkovacím stehom. 

 Porovnať vlastnosti tkaniny a papiera. 

Práce v dielni 61   

Práce s papierom a kartónom   Vystrihovať podľa predkresleného 

jednoduchého vzoru.  

 Zvládnuť balenie balíka. 

 Prepletať farebné pásiky. 

 Zostavovať viacfarebné vzory. 

 Používať lepiaci papier. 

 

 Správne natierať papier lepidlom 

a nalepovať. 

 Zvládnuť prekladanie, skladanie, 

stláčanie, strihanie, rezanie a meranie 

papiera a tenkého kartónu. 

Environmentáln

a výchova – 

vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

– prezentovať sám 

seba 

 

Ochrana života 

a zdravia – 

bezpečnosť pri 

manipulácii 

s drevom, kovom 

Modelovanie   Pracovať s využitím 

      modelovacej hmoty. 

 Modelovať predmety z viacerých častí. 

 Používať formičky na 

      výrobu výrobkov. 

 Doplňovať výrobky inými materiálmi.  

 Poznávať vlastnosti rozličných 

materiálov a porovnávať ich rozdielmi. 

 Vyrobiť drobné úžitkové predmety. 

Montážne a demontážne práce 

 

  Poznávať jednotlivé súčasti stavebnice 

a predlohy. 

 Získať zručnosť pri práci so 



 

 

stavebnicou. 

 Zvládnuť poskladať jednoduché 

modely podľa predlohy, podľa vlastnej 

predstavy. 

 Vytvárať priestorové modely. 

Práce s drevom   Merať drevo skladacím metrom. 

 Zvládnuť rezanie, brúsenie dreva. 

 Oboznámiť sa s vlastnosťami dreva. 

Práce s kovom   Pracovať s mäkkým drôtom. 

 Vyrovnávať, ohýbať, strihať mäkký 

drôt. 

 Vyrovnávať klince. 

Práce s kožou a koženkou   Spoznávať vlastnosti materiálu. 

 Rezať podľa kovového pravítka. 

Pestovateľské práce 21   

Starostlivosť o rastliny 

 

  Poznávať a pomenovať izbové rastliny. 

 Sadiť, presádzať, polievať, ošetrovať 

izbové rastliny. 

 Poznať možnosti využitia  rastlín. 

 Rozmnožovať rastliny stonkovými 

a listovými odrezkami. 

 Poznávať podmienky pre život rastlín. 

 Pestovať trvalky. 

Environmentáln

a výchova – 

vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole 

 

Práca na pozemku 

 

 

  Poznávať a pomenovať  

       záhradné náradie. 

 Pracovať s klíčidlom. 

 Pestovať šalát. 

 Pestovať hrach, reďkovku, fazuľu. 

Zbieranie rastlín   Poznávať a pomenovať liečivé rastliny. 

 Zbierať liečivé rastliny podľa 

miestnych podmienok. 

 Sušiť a uskladňovať liečivé rastliny. 

 

Proces 

Pri modelovaní učíme žiakov zachovávať proporcie vo veľkostiach modelovaných 

predmetov. Pri práci s drevom sa v praktických činnostiach žiaci oboznamujú s vlastnosťami 

dreva a porovnávajú ich s vlastnosťami papiera, kartónu, látky, kože. Pracujú s mäkkým 

drevom, kôrou, prútom, tenkou tyčou, kolíkom, špajlou, drevenou doštičkou. Pri prácach v 



 

 

domácnosti pred používaním čistiacich prostriedkov na nábytok, vane a umývadlá žiakov 

poučíme o bezpečnosti pri práci s chemickými látkami a ich správnej aplikácii pri čistení. 

Žiaci pri práci s čistiacimi prostriedkami používajú ochranné rukavice. 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie  5. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet ŠVP ŠkVP 

Človek 

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 4 4 

Spolu 4 4 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie je:  

 oboznámiť sa s jednotlivými nástrojmi a materiálmi, 

 rozvíjať a zdokonaľovať zručnosti a schopnosti žiakov, 

 viesť deti k samostatnej tvorivej práci a zamerať sa na rozvíjanie ich fantázie, 

 pripravovať žiakov na ich budúce povolanie zodpovedajúce ich možnostiam. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v piatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 schopnosť preberať zodpovednosť za vykonávanú prácu, byť samostatným, 

 používať bezpečné materiály, nástroje a vybavenie, dodržiavať stanovené pravidlá, 

plniť povinnosti, 

 trpezlivosť pri práci, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri jednotlivých pracovných činnostiach, 

 získavať nové pracovné zručnosti a návyky. 

 porozumieť zadaniu úlohy, 

 korigovať nesprávne plnenie úloh, 

 spolupracovať pri riešení problémov s ostatnými. 

 adaptovať sa na nové pracovné podmienky a podľa svojich schopností a možností ich 

pozitívne ovplyvňovať, 

 prijímať a plniť zodpovedne zverené úlohy, 

 pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností, 

 zvládnuť samostatnú úlohu. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor 

Napodobňovanie 

Motivácia 

Výklad 

Praktická metóda 

Individuálna 

Skupinová 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - pracovné vyučovanie 5. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Práca s papierom  20   

Obaľovanie a oprava  

učebníc 

  Obaliť učebnice Multikultúrna výchova 

 – medziľudské vzťahy v škole a 

rodine 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – dôležitosť vzdelávania  

Skladačky zvierat - pes   Poskladať psa 

Práca s kartónom - lietadlo   Vystrihnúť a zlepiť lietadlo 

Lepenie a oprava  učebníc   Vygumovať a zlepiť knihy 

Modelovanie 6   

Práca s plastelínou - 

zelenina 

  Vymodelovať zeleninu Osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvíjať interpersonálne 

kompetencie, otvorenú 

komunikáciu a schopnosť 

argumentácie 

Práca s plastelínou  

Domáce zvieratá 

  Vymodelovať domáce 

 zviera 

Modelovanie postavy z 

rozprávky 

  Vymodelovať  postavu z rozprávky 

Montážne a demontážne 

práce 

20   

Práca so stavebnicou - auto   Zostrojiť lietadlo 

 

Environmentálna výchova  

- dôležitosť vzťahu človeka 

k životnému prostrediu Práca so stavebnicou - 

dom 

  Zostrojiť domček 



 

 

Práca so stavebnicou – 

vlastná fantázia 

  Zostrojiť predmet podľa vlastnej 

fantázie 

Práca so stavebnicou -

žeriav 

  Poskladať žeriav pomocou stavebnice 

Práca s drevom 20   

Základne vlastnosti 

a druhy dreva 

  Rozlišovať a určiť druhy drevín 

 Starostlivosť o prírodu 

Environmentálna výchova 

 - rozvíjať vzťah medzi človekom 

a živou prírodou 

Ochrana života a zdravia  

- dôležitosť správnej výživy pre 

zdravý vývoj 

.Mediálna výchova 

 - selektívne využívanie médií 

Vychádzka do okolitej 

prírody 

  Poznať svoje najbližšie okolie 

 Vymenovať najbližšie obce 

Stanový kolík   Získať pracovné návyky  

Svietnik   Vyrobiť svietnik 

Drevene kladivo   Vyrobiť kladivo 

Drevená debnička  

Drevený nôž 

 

 

 Kolektívne vyrobiť debničku 

 Vyrobiť drevený nožík 

Práca s kovom 14   

Oboznámenie  sa 

s výrobou a jednotlivými 

druhmi  kovov   

  Rozlíšiť jednotlivé druhy kovov Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah k prírode 

a ochrane životného prostredia 

 

Meranie a rysovanie na 

kov 

  Získať poznatky o meradlách a rysovaní 

 Merať a rysovať 

Práca s drôtom - retiazka    Vyrobiť retiazku 

Práca s plechom  - svietnik   Vyrobiť svietnik 

Kontrolná práca – lopatka 

z plechu 

  Vyrobiť lopatku 

Práca s koženkou 12   

Oboznámenie sa s výrobou 

kože a koženky 

  Rozlíšiť pravú kožu od koženky  -Osobnostný a sociálny rozvoj  

 -vedieť prezentovať sám seba 

Puzdro na cestovný lístok   Ušiť puzdro na lístok 

Peňaženka   Vyrobiť peňaženku 

Puzdro na nôž   Vyrobiť puzdro na nôž 

Záložka   Vyrobiť záložku 

Práca s plastmi 10   

Oboznámenie sa z výrobou 

a druhmi plastov 

  Oboznámiť sa z druhmi a výrobou 

plastu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- pestovať kvalitné medziľudské 

vzťahy Vešiak             Vyrobiť vešiak 



 

 

Prívesok na kľúčenku   Vyrobiť kľúčenku 

Opierka na kalendár   Vyrobiť opierku na kalendár 

Práce v domácnosti 10   

Šite a prišívanie gombíkov   Prišiť gombík Osobnostný a sociálny rozvoj  

- prezentovať svoju prácu 

 

Environmentálna výchova  

- chápať potrebu ochrany 

životného prostredia 

 

Umývanie dlážky a 

skriniek 

  Dodržiavať čistotu a poriadok 

 Dodržiavať hygienické návyky 

Ošetrenie drobných 

poranení 

  Ošetriť drobné zranenie 

Šitie a obšívanie   Opraviť si odev šitím 

 Dbať na bezpečnosť pri práci 

Varenie   Uvariť si jednoduché jedlo 

Pestovateľské práce 10   

 Príprava a predklíčenie 

strukovín 

  Vysiať dvojročné rastliny Environmentálna výchova 

 - pestovať kladný vzťah k prírode 

Úprava a presádzanie 

izbových kvetov 

  Presadiť izbové kvety 

Práca na školskom 

pozemku 

  Udržiavať pridelené políčko 

Proces 

Upevňovať poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Rešpektovať požiadavky bezpečnosti a 

hygieny pri každej práci. Pozor na zranenie pri práci s pílkou, nebožiecom a plechovými 

pásmi. 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie  6. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 4 4 

Spolu 4 4 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie je získať vedomosti, zručnosti 

z rôznych pracovných činností, vytvárať kladný vzťah k práci, pripraviť žiakov pre budúce 

povolanie a praktický život v rodine a spoločnosti.  

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

 upevňovať zručnosti získané v nižších ročníkoch, 



 

 

 osvojiť si základné vedomosti a zručnosti v spracovaní pôdy, siatí semien, sadení 

priesad a zbere plodín, 

 upevniť poznatky o základných druhoch dreva a prehĺbiť manuálne zručnosti pri práci 

s ním, 

 oboznámiť sa s vlastnosťami organického skla a novoduru, s ich použitím v praxi, 

 zdokonaľovať rozličné spôsoby montáže a demontáže osvojené v predchádzajúcich 

ročníkoch, 

 osvojiť si manuálne zručnosti pri práci so strojčekmi na mletie mäsa, maku, strúhanky, 

 osvojiť si názvoslovie pracovných nástrojov a postupov, 

 ovládať základy technického kreslenia. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v šiestom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 schopnosť samostatne pracovať podľa určeného postupu, 

 používať bezpečné materiály, nástroje a vybavenie, dodržiavať stanovené pravidlá,  

 pracovať trpezlivo a presne, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri jednotlivých pracovných činnostiach, 

 získavať nové pracovné zručnosti a návyky, 

 schopnosť pracovať s interaktívnou digitálnou tabuľou. 

 porozumieť zadanej úlohe a vysvetliť postup, 

 nájsť vhodné riešenie pri plnení úloh, 

 spolupracovať pri riešení problémov. 

 spolupracovať v skupine a prijímať názory od iných, 

 zodpovedne a trpezlivo plniť zadané úlohy, 

 podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Rozhovor Individuálna 



 

 

Napodobňovanie 

Motivácia 

Výklad 

Praktická metóda 

Problémová metóda 

Inštruktáž 

Skupinová 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie -  pracovné vyučovanie 6. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Sebaobslužné činnosti 10   

Osobná hygiena   Vymenovať rôzne hygienické pomôcky 

 Použiť vhodný kozmetický prípravok 

 Vysvetliť význam starostlivosti o telo 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

Starostlivosť o vlasy   Použiť vhodný šampón k rôznym typom vlasov 

 Urobiť jednoduchý účes 

 Využiť rôzne sponky na skrášlenie účesu 

Ničenie vši detskej   Správne reagovať pri objavení vši 

 Využiť dostupné pomôcky k odstráneniu vši 

detskej 

Práce v dielni 22   

Práce s papierom a 

kartónom 

  Vystrihnúť obrázok podľa makety 

 Vytvoriť vlastný výrobok z papiera a kartónu 

 Zhotoviť z papiera zošit pomocou zošívania 

 Zhotoviť rámik a paspartu 

 Trhať kúsky papiera a vytvoriť obrázok ako 

mozaiku 

Environmentálna výchova 

 - rozvíjať vzťah medzi 

človekom a živou prírodou 

Ochrana života a zdravia  

- dôležitosť správnej výživy 

pre zdravý vývoj 

Mediálna výchova 

 - selektívne využívanie 

médií 

 

Modelovanie 

 

  Pracovať s modelovacou hmotou 

 Modelovať figúrky s vystihnutím pohybu 

 Zhotoviť výrobok zo sadry  

Montážne a demontážne 

práce 

  Pracovať samostatne podľa predlohy 

 Zdokonaliť rozličné spôsoby montáže a 

demontáže 



 

 

  

 

 

Práce s drevom 

 

  Vysvetliť spôsob spracovania dreva 

 Zhotoviť jednoduchý výrobok z dreva 

 Dodržiavať bezpečnosť pri práci s drevom 

Práce s kovom 

 

  Ohýbať drôt do rôznych tvarov 

 Zhotoviť ozdobný predmet z drôtu 

 Dodržiavať bezpečnosť pri práci s drôtom 

Práce s plastmi   Vymenovať vlastnosti a význam plastov a skla 

 Zhotoviť jednoduchý výrobok z plastu 

Práce s rozličným 

materiálom 

  Využiť prírodný materiál 

 Zhotoviť výrobok z odpadového materiálu 

 Vytvoriť bižutériu z korálikov 

Pestovateľské práce 20   

Úprava a spracovanie pôdy 

na pozemku 

  Rýľovať  a okopávať pôdu 

 Vytvoriť hriadky na sadenie zeleniny 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

- prezentovať svoju prácu 

 

Environmentálna výchova  

- chápať potrebu ochrany 

životného prostredia 

 

Siatie a príprava sadeníc   Pripraviť podmienky na vysiatie sadeníc 

 Vysiať semená do pôdy 

Starostlivosť o rastliny na 

pozemku 

  Okopávať a vyplievať rastliny na pozemku 

 Polievať a ošetrovať rastliny 

Ošetrovanie ovocných 

stromov a ochrana pred  

škodcami 

  Vymenovať ovocné stromy 

 Chrániť ovocné stromy pred škodcami vhodnými 

prípravkami 

Zber plodín a ich 

uskladnenie 

  Pozbierať úrodu a uskladniť ju 

Starostlivosť o kvety a 

okrasné rastliny 

  Vymenovať okrasné kvety – letničky, trvalky 

 Vysiať a starať sa o okrasné  kvety 

Starostlivosť o izbové 

rastliny 

  Ošetrovať izbové rastliny 

 Rozmnožovať a presádzať izbové rastliny 

 Oboznámiť sa s hydroponickým pestovaním 

rastlín 

Práce v domácnosti 72   

Hygiena v domácnosti   Vymenovať čistiace prostriedky 

 Vybrať vhodný čistiaci prostriedok 

 Upratať triedu a skriňu 

 Vyprať osobnú bielizeň 

 

Príprava pokrmov   Pripraviť jednoduché jedlo zo zemiakov 

 Samostatne uvariť puding 

 Obsluhovať plynový a elektrický sporák 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  



 

 

 Pracovať so strojčekom na mak -využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

 

 

 

Šitie   Zvládnuť základné stehy 

 Zaštopkať ponožku 

 Zošiť dve látky jednoduchým stehom 

 Vyšiť obrázok krížikovým stehom 

 Vyšiť obrázok stonkovým stehom 

 Prišívať zapínadlá 

 Oboznámiť sa so šijacím strojom 

Háčkovanie   Zvládnuť krátky a dlhý stĺpik 

 Pridávať stĺpiky do kruhu 

 Uháčkovať výrobok z  

 vlny 

Pletenie   Pliesť hladké a obrátené očká 

 Začať a ukončiť prácu 

Základy technického 

kreslenia 
8   

 Rysovanie priamok a 

úsečiek 

  Narysovať danú priamku a úsečku 

 Aplikovať technické kreslenie v súlade s 

konkrétnym výrobkom  

 

 Technické písmo   Získať základné poznatky o technickom písme 

 Napísať svoje meno technickým písmom 

 

Proces 

Upevňujeme poznatky z predchádzajúcich ročníkov. Rešpektujeme požiadavky bezpečnosti a 

hygieny pri každej práci: byť opatrný pri šití na šijacom stroji, pri obsluhe kuchynských 

spotrebičov. Praktické činnosti uvedené v prácach v dielni sú pre chlapcov povinné v celom 

rozsahu, pre dievčatá robíme výber tak, aby bola zastúpená práca s každým materiálom. Praktické 

činnosti uvedené pre práce v domácnosti sú pre dievčatá povinné v celom rozsahu, pre chlapcov 

robíme výber tak, aby boli zastúpené práce pri hygiene v domácnosti, základy šitia a varenia. 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie  7. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 4 4 

Spolu 4 4 

 

 



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 získať vedomosti, zručnosti z rôznych pracovných činností, vytvárať kladný vzťah 

k práci, 

 pripraviť žiakov pre budúce povolanie a praktický život v rodine a spoločnosti, 

 upevňovať zručnosti získané v nižších ročníkoch, 

 zvládnuť urobiť záznam o pracovnom postupe, 

 pracovať podľa výkresu, 

 rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci, 

 oboznámiť sa s hlavnými druhmi plechu a s jeho vlastnosťami. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 

kompetencií: 

 schopnosť samostatne pracovať podľa určeného postupu, 

 pri jednotlivých pracovných činnostiach používať rôzne materiály, 

 pracovať trpezlivo a presne, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri jednotlivých pracovných činnostiach, 

 získavať nové pracovné zručnosti a návyky, 

 schopnosť pracovať s interaktívnou digitálnou tabuľou. 

 porozumieť zadanej úlohe a vysvetliť postup, 

 zvládnuť prácu podľa výkresu. 

 spolupracovať v skupine a prijímať názory od iných, 

 zodpovedne a trpezlivo plniť zadané úlohy, 

 podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností, 

 dokončiť začatú prácu. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vysvetľovanie 

Demonštrácia 

Partnerská spolupráca 

Frontálna 



 

 

Inštruktáž 

Rozhovor 

Metóda samostatnej práce 

Nácvik praktických činností 

Pozorovanie 

Problémová metóda  

Skupinová 

Individuálna 

Diferencovaná 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - pracovné vyučovanie 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Sebaobslužné činnosti 10   

Osobná hygiena   Poučiť o kozmetike rúk a nôh 

 Starostlivosť o nechty 

 Založiť domácu lekárničku 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Hygiena v domácnosti   Umývanie okien a dverí 

 Čistiť odev a obuv 

Práce v dielni 22   

Práce s papierom a 

kartónom 

  Zhotoviť stojan na ceruzky 

 Zhotoviť puzdro na  ihlice pomocou zošívania 

 Zhotoviť darčekové vrecko 

 Zhotoviť leporelo 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

Modelovanie 

 

  Pracovať s modelovacou hmotou 

 Modelovať figúrky s vystihnutím pohybu 

 Zhotoviť výrobok zo sadry  

Montážne a demontážne 

práce 

  Ovládať montáž a demontáž bicykla.  

 Ovládať údržbu bicykla. 

Práce s drevom   Obrábať drevo základnými technikami.  

 Spájať drevo klincami, skrutkami do dreva,  



 

 

        plátovaním a glejením.  

 Dlabať do dreva                                                                                                    

 Upraviť povrch výrobkov brúsením, 

hydrovoskovaním, leštením, morením, lakovaním.        

 Tmeliť, brúsiť výrobky pred natieraním, natieranie 

farbou.                                                                        

 Čítať jednoduché výkresy,  

 Kresliť jednoduché náčrty,  

 Obrysovať materiál. 

rozvoj  

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Práce s kovom 

 

  Oboznámiť sa s hlavnými druhmi plechu a s jeho 

vlastnosťami.                          

 Obrysovať, ohýbať, píliť, prebíjať, nitovať, spájať 

skrutkami, maticou.                

 Upravovať  povrch brúsením a lakovaním.                                                                                         

 Rezať pákovými nožnicami.  

 Použiť raznice.     

Práce s plastmi   Pokračovať v práci s organickým sklom a 

novodurom.  

 Ohýbať.          

Práce s kožou a koženkou   Merať, rezať, strihať, prebíjať, spájať kože a 

koženky.    

Práce s rozličným 

materiálom 

  Využiť prírodný materiál 

 Zhotoviť výrobok z odpadového materiálu 

 Vytvoriť bižutériu z korálikov 

Pestovateľské práce 20   

Úprava a spracovanie pôdy 

na pozemku 

  Rýľovať, hrabať  

 Vytvoriť hriadky na sadenie zeleniny 

 

Zvyšovanie úrodnosti    Poznať základné pravidlá hnojenia 

 Vedieť striedať plodiny 

Siatie a sadenie plodín 

podľa priority kultivarov v 

regióne.      

  Poznať základné pravidlá pri siatí a sadení plodín Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

-niesť zodpovednosť  Príprava sadeníc   Vysiať semená do pôdy 

 pikírovať, presádzanie priesad.    



 

 

Zavlažovanie, kyprenie 

pôdy, jednotenie zeleniny.    

  Poznať základné pravidlá zavlažovanie, kyprenia 

pôdy 

 Vedieť jednotiť zeleninu 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

- rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

-niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

 - organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

Poznávanie škodcov a 

ochrana pred nimi.     

  

 Chrániť ovocné stromy pred škodcami vhodnými 

prípravkami 

Prirodzená ochrana a 

spolužitie rastlín.      

  Oboznámiť sa s  prirodzenou ochranou rastlín 

 Oboznámiť sa so  spolužitím rastlín 

Zber plodín, úprava pôdy 

po zbere, uskladnenie.       

  Pozbierať úrodu a uskladniť ju 

 Upraviť pôdu po zbere 

 Uskladniť úrodu 

Úžitková záhrada na okne, 

balkóne, loggii.    

  Poznať význam úžitkovej záhrady na okne, balkóne. 

loggii 

Oboznamovanie sa s 

ošetrovaním ovocných 

stromov a kríkov.   

  Ošetrovať ovocné stromy a kríky 

Zber ovocia a uskladnenie.   Pozbierať ovocie a uskladniť ho 

Letničky, dvojročné 

rastliny, trvalky, skalničky.   

  Vedieť vymenovať okrasné rastliny – letničky, 

trvalky, dvojročné rastliny, skalničky 

Kvety na balkóne a loggii.     Poznať najznámejšie kvety pestované na balkóne 

Izbové kvety, 

hydroponické pestovanie 

rastlín.   

  Ošetrovať izbové rastliny 

 Rozmnožovať a presádzať izbové rastliny 

 Oboznámiť sa s hydroponickým pestovaním rastlín 

Viazanie a aranžovanie 

kvetín. 

  Viazať a aranžovať kvetiny  

Práce v domácnosti 72   

Hygiena v domácnosti   Čistiť okná a dvere Osobnostný a sociálny 



 

 

Proces 

V pestovateľských prácach obsah učiva prispôsobíme úrovni žiakov, regionálnym a 

materiálnym podmienkam školy. Nadväzujeme na dosiahnutú úroveň vedomostí a zručností 

zo 6.ročníka.  Praktické činnosti uvedené v prácach v dielni sú pre chlapcov povinné v celom 

rozsahu, pre dievčatá urobíme výber tak, aby bola zastúpená práca s každým materiálom. 

Praktické činnosti uvedené pre práce v domácnosti sú pre dievčatá povinné v celom rozsahu, 

pre chlapcov urobíme výber tak, aby boli zastúpené práce pri hygiene v domácnosti, základy 

 Čistiť obuv a odev rozvoj 

- deliť si úlohy 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  

- organizovať prácu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

Ochrana života a zdravia --

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

-používanie ochranných 

pomôcok 

Príprava pokrmov   Pripraviť jednoduchú polievku 

 Pripraviť jednoduché jedlo z ryže 

 Pripraviť zeleninový šalát 

 Konzervovať zeleninu sušením a solením 

Šitie   Zvládnuť spojovacie stehy 

 Spájať a začisťovať látku.  

 Prišiť pútka 

Háčkovanie   Zvládnuť háčkovanie jednoduchého vzoru 

 

Pletenie   Pridávať a uberať 

Základy technického 

kreslenia 
8   

Rysovanie rovnobežiek   Vedieť manipulovať s rysovacími potrebami pri 

rysovaní rovnobežiek,                                                               

 Ovládať základné vlastnosti rovnobežiek.      

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na 

Zemi, ochrana vodných 

zdrojov  



 

 

šitia a varenia.  Žiakov vedieme k čistote pracovného prostredia, dbáme na to, aby po práci 

uložili náradie a materiál na určené miesto. 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie – 8. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 4 4 

Spolu 4 4 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

zdokonaľovať sa v ručnom obrábaní dreva a kovu, 

 používať posuvné meradlo, 

 učiť sa robiť pracovný náčrt, zostaviť pracovný postup, 

 čítať náčrty a jednoduché technické výkresy, 

 hodnotiť výsledok svojej práce, 

 poznať potraviny, ktoré sú dôležité pre zdravie, 

 rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej práci. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh z praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné 

myslenie, 

 mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 prejaviť radosť zo samostatne získaných informácií, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 



 

 

 uvedomiť si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhnúť riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov. 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

rešpektovať vkus iných ľudí. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vysvetľovanie 

Rozhovor  

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda samostatnej práce žiakov 

Metóda postupných krokov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Diferencovaná 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - pracovné vyučovanie 8. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Sebaobslužné činnosti 10   

Opakovanie zásad osobnej 

hygieny 

Intímna hygiena dievčaťa 

a ženy 

Ručné pranie 

  Zopakovať zásady osobnej 

hygieny. 

 Zopakovať význam intímnej 

hygieny. 

 Vyprať ručne obrúsky. 

 Vyprať v práčke uteráky. 

Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Environmentálna výchova  



 

 

Pranie bielizne v práčke 

Žehlenie podľa značiek na textil 

 Rozlíšiť značky na textile. - rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

Práce v dielni 20   

Práce s drevom 

Rezanie rámovou pílou 

Práce s plastmi 

Práca s kožou a s koženkou 

  Ohobľovať dosku. 

 Vyrobiť poličku. 

 Vyrobiť vešiak na utierku. 

 Ušiť puzdro na nôž. 

Environmentálna výchova 

 - rozvíjať vzťah medzi 

človekom a živou prírodou 

Ochrana života a zdravia  

- dôležitosť správnej výživy 

pre zdravý vývoj 

Práce v domácnosti 80   

Príprava pokrmov 

Šitie 

Pletenie 

Háčkovanie 

Starostlivosť o dojča 

  Pripraviť zeleninový šalát. 

 Vystrihnúť jednoduchú sukňu. 

 Upliesť ponožky. 

 Uháčkovať šaty pre bábiku. 

 Vymenovať predmety detskej 

výbavy. 

Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

Pestovateľské práce 16   

Práca na školskom pozemku 

 

Starostlivosť o izbové rastliny 

  Pripraviť pôdu na sadenie 

sadeníc.  

 Presadiť izbové kvety. 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

Základy technického 

kreslenia 

6   

Rysovanie rovinných obrazcov 

 

Kótovanie rovinných obrazcov 

  Rozlišovať rovinné obrazce na 

základe vlastnosti. 

 Vysvetliť význam kótovania. 

Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

 



 

 

Proces 

Pri práci s materiálmi upriamujeme pozornosť žiakov na efektívnu prácu – racionálnu prácu s 

materiálmi a nástrojmi. Snažíme sa využívať tímovú prácu, viesť žiakov ku vzájomnej 

komunikácii v tíme, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení problému, učiť sa niesť 

zodpovednosť za prácu celého tímu. Pri príprave jedál podľa receptov poučíme žiakov, že 

pôsobením vyššej teploty ako aj dlhším zohrievaním sa v rastlinných olejoch, ale aj iných 

druhoch tukov ničia cenné látky. V rámci medzipredmetových vzťahov s učivom biológie ich 

poučíme o ukladaní cholesterolu v stenách tepien. 

 

Učebné osnovy pracovné vyučovanie – 9. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Človek  

a svet práce 

Pracovné vyučovanie 4 4 

Spolu 4 4 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 upevniť a prehlbovať získané zručnosti a vedomosti o základných druhoch dreva, 

 pracovať s profilovým materiálom, 

 zdokonaliť sa v pracovných zručnostiach s plastmi, 

 naučiť sa pracovať s kuchárskou knihou a receptom, 

 pripraviť jedlá z ovocia a zeleniny, 

 naučiť žiakov racionálne používať mechanizačné prostriedky v domácnosti, poznať  

zásady bezpečnej práce a ich bežnej údržby, 

 oboznámiť sa so základmi starostlivosti o dieťa, chorých a starých ľudí. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete pracovné vyučovanie v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať 

multikultúrne odlišnosti detí a dospelých. 



 

 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh z praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné 

myslenie, 

 mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 

potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 prejaviť radosť zo samostatne získaných informácií, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 

 uvedomiť si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni a skúsenostiam navrhnúť riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov. 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

rešpektovať vkus iných ľudí. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Vysvetľovanie 

Rozhovor  

Demonštračná metóda 

Problémová metóda 

Metóda samostatnej práce žiakov 

Metóda postupných krokov 

Didaktická hra 

Individuálna 

Skupinová 

Hromadná 

Frontálna 

Diferencovaná 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - pracovné vyučovanie – 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Sebaobslužné činnosti 10   

Osobná hygiena 

Intímna hygiena . 

Hygiena domácnosti 

Zariadenie bytu, výber 

bytových doplnkov, 

starostlivosť a spôsoby ich 

ošetrovania 

Veľké upratovanie, tepovanie 

kobercov 

Čistiace prostriedky 

 Bezpečné zaobchádzanie 

s modernými prístrojmi 

v domácnosti 

Ustlanie postele, prevliekanie 

posteľnej bielizne.  

Údržba odevu a bielizne: 

spôsoby prania, čistenie škvŕn. 

Žehlenie, regulácia tepla v 

žehličke. 

  poznať a dodržiavať osobnú hygienu, 

 povedať ako správne vyberať doplnky 

do bytu, 

 vedieť ako sa správne ošetrujú 

jednotlivé bytové doplnky, 

 vedieť ako zaobchádzať s čistiacimi 

prostriedkami, 

 bezpečne zaobchádzať s prístrojmi 

dennej potreby, 

 vedieť ustlať posteľ, 

 vedieť prať, čistiť škvrny, žehliť 

a pod. 

 

Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

 

Práce v dielni 20   

Práce s drevom 

Práce s kovom 

Práce s plastmi 

Údržbárske práce 

Práce s rozličným materiálom 

 

  poznať názvy pracovných nástrojov a 

ich funkciu, 

 oboznámiť sa so štruktúrou dreva, 

 posúdiť podľa štruktúry dreva ako sa 

dá deliť, rezať, štiepať,  

 mäkké drevo merať, upínať, rezať, 

orezávať, hladiť, vŕtať, spájať 

klincami, moriť, 

 vyťahovať zatlčené klince,  

 oboznámiť sa s rezaním a 

opracúvaním tvrdého dreva,  

 zdokonaľovať osvojenú techniku, v 

Environmentálna výchova 

 - rozvíjať vzťah medzi 

človekom a živou prírodou 

 

Ochrana života a zdravia  

- dôležitosť správnej výživy 

pre zdravý vývoj 

. 

 



 

 

ručnom obrábaní dreva, hobľovanie, 

povrchové natieranie, 

 rezať rámovou pílkou, obrusovať, 

sekať, rezať ručnou pílkou, vŕtať, 

pilovať, spájkovať, rezanie 

vnútorného a vonkajšieho závitu. 

 používať posuvné meradlo, 

 oboznámiť sa s rozličnými druhmi 

plastov,.  

 vyfarbiť a čistiť tabuľu, 

 omaľovať steny v triede, 

 zrekonštruovať nástenky, 

 pracovať s kožou a koženkou , 

 píliť, vŕtať, tvarovať, lámať, spájať, 

lepiť, brúsiť, leštiť organické sklo, 

novodur,  

 merať, rezať, prerážať, šiť, nitovať 

kožu. 

Práce v domácnosti 80   

Príprava pokrmov 

2.Šitie 

3.Pletenie 

4.Háčkovanie 

5.Starostlivosť o dieťa 

6.Starostlivosť o starých 

a chorých ľudí 

 

  pripraviť jednoduché raňajky, obed, 

večeru, 

 urobiť jednoduché predstieranie, 

 konzervovať ovocie a zeleninu. 

 vyšívať gombíkovú dierku,  

 ušiť jednoduché pútko obnitkovaním 

z látky, 

 žehliť zložité tvary, 

 upliesť šál, 

 uháčkovať jednoduchý obrúsok, 

 oboznámiť sa s detskou výbavou,  

 prebaľovať dojča,  

 pripraviť sunarové mlieko a ďalšie 

pokrmy pre dieťa v prvom a druhom 

roku, 

 oboznámiť sa s hygienickou 

starostlivosťou o chorých a starých 

ľudí, 

 merať telesnú teplotu,  

 prikladať obklady,  

Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

 

 



 

 

 oboznámiť sa so základnými 

lekárskymi vyšetreniami (röntgenové, 

gynekologické, moču a iné). 

Pestovateľské práce 16   

Význam pestovania zeleniny 

pre zdravie človeka 

Pestovanie základných druhov 

zeleniny 

Zužitkovanie odpadu 

kompostovaním 

.Biologická ochrana 

pestovaných plodín 

  pochopiť význam zdravej výživy, 

 poznať jednotlivé druhy zeleniny, 

 pomenovať zeleninu, 

 vypestovať niektoré druhy zeleniny, 

 vedieť zužitkovať odpad- 

kompostovaním. 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

 

Základy technického 

kreslenia 

6   

Osová súmernosť 

- využívanie osovej súmernosti 

v praxi (dekoratívna a ľudová 

tvorba) 

- znázorňovanie s využitím 

osovej súmernosti 

 

Zhotovovanie technických 

náčrtov výrobkov 

 

Rysovanie jednoduchých 

technických výkresov, 

praktické využitie 

 

  využiť osovú súmernosť v praxi, 

 znázorňovať s využitím osovej 

súmernosti, 

 zhotoviť technický náčrt výrobku, 

 rysovať technický výkres, 

 čítať technický výkres, 

 praktický využívať nadobudnuté 

vedomosti. 

 

Ochrana života a zdravia 

 - význam duševného zdravia 

a spôsobu starostlivosti oň 

 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať kladný vzťah 

k prírode a ochrane životného 

prostredia 

 

 

Proces 

V tomto ročníku sa zameriame na upevnenie zručností z predchádzajúcich ročníkov. Vedieme 

žiakov ku skvalitňovaniu práce. Praktickú činnosť zameriavame na profesijnú prípravu. 

Jednoduchý technický výkres žiaci zhotovujú len ku konkrétnemu výrobku. Pri príprave 

pokrmov poučíme žiakov o význame sacharidov pre ľudský organizmus, o dôsledkoch 

nadmernej konzumácie rafinovaných cukrov a sladkostí. Vedieme ich k získaniu praktických 



 

 

skúseností pri príprave pohostenia. V rámci exkurzií žiaci spoznávajú tradičné technológie 

používané v ľudových remeslách, výrobky ľudových remesiel a spracovanie tradičného 

materiálu. V rámci pestovateľských prác žiaci rozlišujú osivo a sadivo, poznajú ich 

kvalitatívne vlastnosti rozhodujúce pre rozmnožovanie a úrodu, rozpoznávajú vegetatívne 

časti rastlín vhodné na rozmnožovanie. Dbáme na to, aby žiaci poznali a rešpektovali 

požiadavky bezpečnosti a hygieny pri každej pracovnej činnosti.  

 

Učebné osnovy výtvarná  výchova  2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Charakteristika predmetu 

Hlavným cieľom predmetu výtvarná výchova je využiť esteticko-výchovný charakter 

predmetu, formovať estetické formovanie vzťahu mentálne postihnutého žiaka ku skutočnosti 

prostredníctvom výtvarných aktivít. Výtvarná výchova je v špeciálnej základnej škole 

nezastupiteľná z dôvodu rozvoja psychiky a motoriky žiaka, prispieva k celkovej rehabilitácií 

žiaka. Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému zlepšovaniu 

psychomotorického a harmonického rozvoja. Výtvarná výchova má integrujúci charakter, vo 

vyučovacom procese dochádza k aktivizácií všetkých stránok osobnosti, k prepojeniu rôznych 

sfér činností s uplatnením vnímania, citového prežívania, skúseností.  

Obsahom výučby vo výtvarnej výchove je zvládnutie prípravných prvkov, slúžiacich 

k samostatnému zvládnutiu kresby a maľby. Žiaci sa oboznamujú s rozmanitými technikami  

( kresba, maľba, modelovanie ). V procese výučby a konkrétnej práci žiakov smeruje výučba 

od najjednoduchších činností po zvládnutie samostatnej práce ( postava, dom a pod.).  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vo výtvarnej výchove je rozvoj manuálnych zručností a schopností žiakov  

( nástroj, technika, proces), vedomosti (poznávanie javov, predmetov a vzťahov prostredia), 

výtvarné vyjadrovanie a spoznávanie základných štýlov, slohov, tendencií výtvarného 

umenia, dizajnu, formovanie si vlastných názorov na vkus, krásu a prístup k umenie, 

prebúdzať a formovať žiaka ku skutočnosti prostredníctvom výtvarných aktivít.  



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

 prostredníctvom výtvarných činností získavať základné zručnosti,   

 poznatky a výtvarné skúsenosti, 

 poznávať vlastnosti farby, 

 oboznámiť sa s výtvarným dielo prostredníctvom ilustrácií, 

 a reprodukcií výtvarných diel. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v druhom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 rozvíjať kognitívne funkcie ako vnímanie, pozornosť, predstavivosť, 

 sústrediť sa určitý čas na požadovanú prácu, 

 zrekapitulovať a popísať svoju prácu  ústne v rámci svojich možností, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 porozumieť zadaniu úlohy alebo určiť jadro problému, získať informácie potrebné 

k riešeniu problému, navrhnúť spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť 

správnosť zvoleného postupu a dosiahnuté výsledky, 

 uplatniť pri riešení problémov rôzne materiály, techniky a návrhy na zhotovenie 

určitej práce, 

 korigovať nesprávne riešenia problému , napomáhať k hľadaniu chýb v jednotlivých 

činnostiach, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

 pracovať samostatne so základnými výtvarnými pomôckami napr. farby, štetec, 

 byť aktívny a trpezlivý, dokončiť vlastnú výtvarnú úlohu, 



 

 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 uvedomovať si význam učenia sa pre jeho následné využitie a uplatnenie v ďalšom 

živote, 

 prejavovať aktivitu v individuálnej i skupinovej práci, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne, 

 svojej úrovni a skúsenostiam navrhnúť riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať v rámci svojich verbálnych schopností popísať problém, skúšať viaceré 

možnosti riešenia problému, byť nápomocný, 

  dokázať v odôvodnených prípadoch, keď si v práci neviem poradiť, privolať potrebnú 

pomoc. 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy učiteľa, rodičov, ľudí 

v svojom okolí, využiť získané vedomosti, zručnosti a návyky pri skrášlení svojho 

okolia, domu, 

 uvedomovať si svoje práva a zároveň rešpektovať práva druhých ľudí, 

 mať v úcte život svoj a aj iných a chrániť ho. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 ovládať základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

dodržiavať základné estetické prvky pri odievaní, 

 rešpektovať vkus iných ľudí, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 vyjadriť vlastné predstavy prostredníctvom maľby, kresby. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 



 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Práca s prírodným materiálom 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Výtvarné hry 

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 2. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 
13   

Tematické práce: 

Námety zo života detí a 

dospelých 

 

 
 Pomenovať pracovné pomôcky 

 Dodržiavať veľkosť, tvar jednotlivých 

predmetov 

 /postava/ 

 Nezachádzať za vymedzení priestor 

pri maľbe obrázkov 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– vzájomné spolužitie  

Multikultúrna výchova 

– jedinečnosť každého 

človeka 

 

Tematické práce: 

Ilustrácie k známym 

rozprávkam a 

rečňovankám 

 

 
 Zilustrovať videné  a počuté 

  Namaľovať krajinu, zvieratá, svoje 

okolie 

 Počúvať pozorne čítaný text- 

rozprávku 

 

Environmentálna 

výchova – kladný vzťah 

k prírode 

Tematické práce: 

Výtvarné rozprávanie 

zážitkov dieťaťa kresbou a 

maľbou 

 

 
 Rozmiestniť prvky na celý formát 

papiera  

 Vyjadriť formou kresby lásku 

k rodičom 

 Popísať výsledok svojej činnosti – 

obrázok 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – rodinná 

výchova,  

ľudské práva 

Zobrazovanie prírodných 

a umelých foriem: 

Vyhľadávanie tvarovo, 

farebne a štruktúrou 

zaujímavých prírodných 

materiálov 

 
 Vyhľadávať štruktúrou a farebne 

zaujímavé prírodné materiály 

 Pracovať a dotvárať prírodné 

materiály 

 Dbať o čistotu svojho okolia a neničiť 

okolitú prírodu 

 

Multikultúrna výchova 
– medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Zobrazovanie prírodných 

a umelých foriem: 

Práca s prírodnými 

materiálmi /otláčanie, 

vtláčanie do vhodných 

materiálov, prenášanie do 

plochy/ 

 
 Pracovať a dotvárať prírodné 

materiály / otláčať, vtláčať/ 

 Dodržiavať čistotu na pracovisku 

 Zhodnotiť svoju prácu a prácu 

spolužiakov 

Mediálna výchova 

 – negatívne mediálne 

vplyvy – bezpečný 

internet 

 

Zobrazovanie prírodných 

a umelých foriem: 

Pozorovanie vecí dennej 

potreby z hľadiska tvaru, 

funkcie a materiálu a ich 

zobrazovanie na základe 

poznania a detských 

predstáv / kresbou, 

maľbou, modelovaním/ 

 
 Pozorovať veci dennej potreby 

 Rozlišovať veci z hľadiska tvaru, 

funkcie a materiálu 

 Dodržať a osvojiť si nové výtvarné 

techniky 

 Pracovať novými technikami  

 

Environmentálna 

výchova  

– kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

Výtvarné hry 

a dekoratívne činnosti 
16   

Hry s farbou: 

Využívanie hry s farbou na 

 
 Pomenovať a rozlišovať farby 

 Poznávať vlastnosti farieb hravou 

formou 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – rodinná 



 

 

poznávanie vlastností farby            

/ rozpíjanie, zapúšťanie do 

vlhkého podkladu, husté 

a riedke, svetlé a tmavé 

farby/ 

 Rozlišovať akvarelové a temperové 

farby, riedke a husté, svetlé a tmavé 

farby 

 Miešať farby 

 Zapúšťať farby do vlhkého podkladu  

 Dbať na čistotu a estetickosť výkresu 

 

výchova, ľudské práva  

 

Dopravná výchova – 

bezpečnosť na cestách – 

chodec 

Hry s farbou: 

Kontrast svetlých 

a tmavých farieb / obloha, 

krajina, svetlo a tieň 

v krajine/ 

 

 
 Rozlišovať svetlé a tmavé farby a ich 

odtiene 

 Pozorovať svetlo a tieň v krajine 

 Rozlíšiť skutočné veci od 

fantazijných predstáv 

 Navrhnúť dekoračné motívy 

 

 

Environmentálna 

výchova – vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Hry s farbou: 

Radenie svetlých 

a tmavých rozlične 

širokých pásov 

 / pastel, tempera, krieda, 

akvarel, lepidlo, klovatina, 

farebné tuše/ 

 
 Prebúdzať zmysel pre rytmus 

 Radiť pásy farebných plôch, 

odtlačkov rytmicky za sebou 

 Vyjadriť sa abstraktnou kresbou a 

maľbou 

 Dodržiavať čistotu na pracovisku 

 Pomenovať pracovné pomôcky 

 

Ochrana života a 

zdravia – chrániť svoje 

zdravie uvedomelým 

správaním 

 

Priestorové vytváranie: 

Poznávanie vlastností 

modelovacích materiálov / 

sochárska a tehliarska 

hlina, cesto, modurit, 

plastelína/ 

 
 Poznávať  a objavovať vlastnosti 

modelovacích materiálov sochárska 

a tehliarska hlina, cesto, modurit, 

plastelína/  

 Pracovať s modelovacím materiálom 

cesto, plastelína, modurit 

 Šetriť pracovným materiálom 

 

Ochrana života a 

zdravia – chrániť svoje 

zdravie uvedomelým 

správaním 

 

Priestorové vytváranie: 

Modelovanie jednoduchej 

skutočnosti / ovocie, huby 

a pod./ 

 
 Používať podložku pri práci s 

plastelínou 

  Pomenovať ovocie a zeleninu, huby 

na obrázku 

 Vymodelovať  ovocie,  huby a pod 

 Neničiť prácu iným spolužiakom 

Environmentálna 

výchova 

 kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

Priestorové vytváranie: 

Prebúdzanie 

elementárneho zmyslu pre 

priestor v súvislosti 

s poznávaním životného 

prostredia 

 
 Prebúdzať elementárny zmysel pre 

priestor 

 Orientovať sa vo svojej obci 

 Chrániť životné prostredie 

odstraňovaním odpadkov v okolí 

školy 

 Využívať odpadový materiál na 

vytvorenie nového diela 

 

Dopravná výchova – 

bezpečnosť na cestách – 

chodec 

 

 

Priestorové vytváranie: 

Vytváranie konkrétnych 

priestorových situácií 

z najbližšieho okolia 

dieťaťa na pieskovom 

stole, pieskovisku  

/ tvarovanie kopcov, údolí, 

koryta rieky, hlavnej cesty, 

stavebných dominánt/ 

s využitím makiet domov a 

stromov 

 

 

 Vytvárať konkrétne priestorové 

situácie na pieskovisku 

 Tvarovať kopce, údolia, koryta riek, 

hlavné cesty, stavebné dominanty 

 Vytvárať a využívať makety 

 domov, stromov 

 Spolupracovať so spolužiakmi 

a vytvárať kolektívne diela 

Environmentálna 

výchova – vytváranie 

kladného vzťahu k 

prírode 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – dôležitosť 

vzdelávania 

Mediálna výchova – 

negatívne mediálne 

vplyvy – bezpečný 

internet 

 

Dekoratívne práce: 

Prebúdzanie zmyslu pre 

 
 Prebúdzať zmysel pre rytmus 

 Radiť farebné odtlačky rytmicky za 

sebou 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 



 

 

rytmus  Rozlišovať a pomenovať farby 
význam kamarátstva 

Dekoratívne práce: 

Rytmické radenie rôznych 

prírodných prvkov, 

farebných plôch a tvarov, 

odtlačkov do vhodných 

materiálov / piesok, hlina, 

blato, cesto, sadra, 

plastelína/ 

 

 

 Upevňovať zmysel pre rytmus 

 Radiť prírodné prvky rytmicky za 

sebou formou vtláčania a odtláčania 

do hliny, piesku, sadry, cesta.../ 

 Pracovať trpezlivo a dať si záležať na 

detailoch 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 rozvíjať intrapersonálne 

kompetencie, 

sebapoznávanie 

 

Výtvarná kultúra 

 

4  
 

Oboznámenie žiakov 

s ilustráciami kníh pre deti 

 / A. Klimo, Š. Cpin, J. 

Čapek/ 

 
 Oboznámiť sa s ilustrátormi – A. 

Klimo, Š. Cpin, J. Čapek 

 Počúvať pozorne úryvok z knihy 

 Zilustrovať počuté 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 rozvíjať intrapersonálne 

vzťahy , schopnosť 

sebareflexie 

 

 

Vymenovanie osôb a vecí 

na obrázku, pokus 

o jednoduchý opis obrázka 

 
 Popísať jednoduchou formou obrázok 

 Dodržiavať určitú postupnosť pri 

opise 

 Vymaľovať predlohu 

Hračky –  s čím sa deti 

hrajú /bábika, maňuška/ 
 

 Porovnať hračky v minulosti a dnes 

 Navrhnúť vlastnú maňušku  

 Vytvoriť maňušku z dostupného 

materiálu 

 Zahrať divadielko s vyrobenou 

maňuškou 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

– vzájomné spolužitie  

Multikultúrna výchova 

– jedinečnosť každého 

človeka 

 

Proces 

Na hodinách výtvarnej výchovy si žiaci pestujú zmysel pre krásu prírody a vzťah k životnému 

prostrediu. Oboznamujú sa s výtvarným dielom prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií 

výtvarných diel pre deti. 

 



 

 

Učebné osnovy výtvarná  výchova  3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

 rozvíjať zmyslové vnímanie, pozornosť a predstavivosť, 

 rozvíjať zmysel pre vystihnutie proporčných vzťahov, 

 rozvíjať elementárny zmysel pre priestor, 

 rozvíjať zmysel pre krásu prírody a vzťahu k životnému prostrediu, 

 oboznámiť sa s výtvarným dielo prostredníctvom ilustrácií a reprodukcií výtvarných 

diel. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v treťom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 rozvíjať kognitívne funkcie ako vnímanie, pozornosť, predstavivosť, 

 sústrediť sa určitý čas na požadovanú prácu, 

 zrekapitulovať a popísať svoju prácu  ústne v rámci svojich možností, 

 tvoriť podľa skutočnosti realistické zobrazenie, 

 dodržiavať pravidlá spoločenských noriem a komunikácie pri skupinovej práci. 

 pracovať samostatne so základnými výtvarnými pomôckami napr. farby, štetec, 

 byť pozorný pri osvojovaní si nových vedomostí v oblasti nových výtvarných techník, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných životných situáciách, 

 uvedomovať si význam učenia sa pre jeho následné využitie a uplatnenie v ďalšom 

živote, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 



 

 

 rešpektovať vkus iných ľudí, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 vyjadriť vlastné predstavy prostredníctvom maľby, kresby. 

 získať informácie potrebné k riešeniu problému, navrhnúť spôsob riešenia, zdôvodniť 

ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnuté výsledky, 

 uplatniť pri riešení problémov rôzne materiály, techniky a návrhy na zhotovenie 

určitej práce, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, napomáhať k hľadaniu chýb v jednotlivých 

činnostiach, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Práca s prírodným materiálom 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Výtvarné hry 

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 3. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 
13  

 

Tematické práce  
 Pomenovať pracovné pomôcky 

 Dodržiavať veľkosť, tvar jednotlivých 

predmetov 

 (postava) 

 Vystihnúť proporčné vzťahy 

predmetov 

 Zilustrovať videné   

 a počuté 

 Namaľovať krajinu, zvieratá, svoje 

okolie 

 Rozmiestniť prvky na celý formát 

papiera  

 Vyjadriť sa formou kresby 

Multikultúrna výchova  

– medziľudské vzťahy v škole a rodine 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

dôležitosť vzdelávania  

 

Environmentálna výchova 

 – kladný vzťah k prírode, zvieratám a 

rastlinám 

 

 

Zobrazovanie prírodných 

a umelých foriem 

 

 

 
 Vyhľadávať zaujímavý prírodný 

materiál 

 Pracovať a dotvárať prírodné materiály 

 Dodržať a osvojiť si nové výtvarné 

techniky 

 Pracovať novými technikami  

 Pomenovať veci dennej potreby 

 Tvarovo  znázorniť a vystihnúť veci 

okolo nás 

 Farebne a tvarovo dotvoriť veci dennej 

potreby 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

rozvíjať interpersonálne kompetencie  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

dôležitosť vzdelávania 

Dopravná výchova 

pripravovať na samostatný pohyb 

v cestnej premávke 

Výtvarné hry a dekoratívne 

činnosti 
16   

Hry s farbou  
 Pomenovať a rozlišovať farby a ich 

odtiene 

 Poznávať vlastnosti farieb  

 

 Dotvárať farebné škvrny na  

 základe predstáv 

 Rozlišovať akvarelové a temperové 

farby 

 Miešať farby 

 Vytvárať obrázky na základe kontrastu 

farieb (svetlá, tmavá) 

 Zapúšťať farby do vlhkého podkladu  

 Dbať na čistotu a estetickosť výkresu 

Environmentálna výchova – 

vytváranie kladného vzťahu k prírode 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva a povinnosti 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – vzájomná pomoc 

Priestorové vytváranie  
 Poznávať a pracovať s modelovacím 

materiálom cesto, plastelína, modurit 

 Používať podložku pri práci s 

plastelínou 

 Vymodelovať  a pomenovať ovocie 

a zeleninu, huby 

 Znázorniť vymodelovaním postavu 

 Vytvárať konkrétne priestorové 

situácie na pieskovisku 

 Vytvárať a využívať makety domov, 

Multikultúrna výchova  

– medziľudské vzťahy v škole a rodine 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

– rodinná výchova, ľudské práva  

 

Environmentálna výchova 

význam vody pre rastliny a živočíchy   



 

 

 

Proces 

Pri ilustráciách kníh postupujeme od jednoduchého opisu obrázka k opisu jednotlivých 

postáv, k vyjadreniu priestoru (vzdialenosti). Pri plošných prácach dbáme na dôsledné 

pokrytie plochy. Upozorňujeme deti na možnosti vytvárania odtieňov zmenou prítlaku. 

Využívame možnosť terapeutického pôsobenia predmetu s použitím relaxačných činností 

spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

 

stromov 
 

Dekoratívne práce  
 Radiť pásy farebných plôch, odtlačkov 

rytmicky za sebou 

 

 Vyjadriť sa abstraktnou kresbou a 

maľbou 

 Dodržiavať čistotu na pracovisku 

 Rozlíšiť skutočné veci od fantazijných 

predstáv 

 Navrhnúť dekoračné motívy 

 

 Pracovať čisto 

 Navrhnúť dekoratívnu obkladačku 

Osobnostný a sociálny rozvoj - 

dôležitosť komunikácie pri 

spolunažívaní 

 

 

Multikultúrna výchova 

zvyky a tradície 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

rozvíjať intrapersonálne kompetencie, 

rozvoj sebadôvery 

 

 

Výtvarná kultúra 

 

4  

 

Práca s  ilustráciami 

 

 

 

 

 

 

 
 Oboznámiť sa s ilustrátormi - V. Hložník, 

V. Gergeľová, J. Trnka, V. Bombová 

 

 Popísať obrázok jednoduchou formou 

 Vysvetliť význam farieb a ich pôsobenie 

Dopravná výchova 

- uplatňovať zásady bezpečného 

správania sa v cestnej premávke 

 

Ochrana života a zdravia 

- význam výživy pre zdravý vývoj 



 

 

Učebné osnovy výtvarná výchova 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1+1 

 Spolu 1 2 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

- Spresňovať, rozvíjať a obohacovať získané poznatky a výtvarné zručnosti, 

- Pestovať vkus a zmysel pre farebnosť, 

- Komponovať a zobrazovať priestor správne, 

- Vidieť a odpozorovaný tvar nakresliť. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v štvrtom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa ústnou formou adekvátnou stupňu vzdelávania a jeho narušenej 

komunikačnej schopnosti, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí. 

 mať vytvorené vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam 

ochraňovať prírodu. 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií. 

 dokázať pracovať samostatne s pomôckami určenými na výtvarnú výchovu, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov a uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc. 

 uvedomovať si svoje práva a zároveň rešpektovať práva druhých ľudí, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať v kolektíve, 

 poznať svoje povinnosti, rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb. 

 dokázať pomenovať základné druhy umenia, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situácii, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a poznať ľudové tradície. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Práca s prírodným materiálom 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Výtvarné hry 

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 4. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 
26  

 

Tematické práce  
 Pomenovať pracovné pomôcky. 

 Dodržiavať veľkosť, tvar jednotlivých 

predmetov 

(postava). 

 Vystihnúť proporčné vzťahy predmetov. 

 Zilustrovať videné   

a počuté. 

 Namaľovať krajinu, zvieratá, svoje okolie. 

 Rozmiestniť prvky na celý formát papiera.  

 Vyjadriť sa formou kresby a maľby. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 

Environmentálna 

výchova – 

vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

životného 

prostredia 

 

Zobrazovanie prírodných 

a umelých foriem 

 

 

 
 Vyhľadávať štruktúrou a farbou zaujímavé 

prírodné materiály. 

 Pracovať a dotvárať prírodné materiály. 

 Zachytiť detaily štruktúry kôry stromu, listov… 

 Pozorovať veci dennej potreby. 

 Dodržať a osvojiť si nové výtvarné techniky. 

 Pracovať novými technikami.  

 

 Pomenovať veci dennej potreby. 

 Zachytiť veľkosť, tvar a materiál vecí dennej 

potreby. 

 Dotvoriť farebne a tvarovo veci dennej potreby. 

Plošné a priestorové 

úžitkové  práce 32  
 

Dekoratívne práce  
 Členiť plochu prostredníctvom farieb a línie. 

 Vytvárať ornamentálne návrhy a kresby. 

 Vypĺňať plochy podľa šablóny v dvoj a 

trojfarebných kombináciách. 

 Navrhnúť zaujímavý model oblečenia. 

 Pracovať s novými technikami a materiálmi.  

 Dbať na čistotu a estetickosť výkresu. 

Multikultúrna 

výchova – 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Priestorové vytváranie  
 Poznávať a pracovať s modelovacím 

materiálom. 

 Používať podložku pri práci s plastelínou. 

 Vymodelovať dvoj a trojrozmerné plastiky. 

 Znázorniť vymodelovaním postavu. 

 Vytvárať konkrétne priestorové situácie na 

pieskovisku. 

 Vytvárať a využívať makety domov, stromov. 

 

Výtvarná kultúra 

 

8  

 

Práca s  ilustráciami 

 

 

 

 

 
 Oboznámiť sa s ilustrátormi detských kníh. 

 Popísať jednoduchou formou obrázok. 

 Vytvoriť príbeh, ktorý  by mohla ilustrácia 

zobrazovať. 

 Pýtať sa na otázky týkajúce sa ilustrácií - 

beseda. 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu – 

význam rodiny 

 



 

 

 

 

 

Dopravná výchova 

– bezpečná cesta do 

školy 

Vychádzky na pozorovanie  
 Navštíviť výstavku prác detí, umelcov vo 

svojom okolí. 

 Pozorovať architektúru obce, v ktorej býva. 

 

Proces 

Pri zobrazovaní prírodných a umelých foriem vedieme žiakov k pokusom o výtvarné 

stvárnenie napríklad kôry stromov, konárov a listov. Žiakov upozorňujeme na funkčnosť a 

estetiku predmetov dennej potreby. Učíme ich pochopiť výrazové možnosti grafických 

techník a ich uplatnenie vo výtvarnej výrobe. V kompozíciách dekoratívnych prác 

vychádzame z ľudového umenia. Učíme ich prezentovať vlastnú prácu v triede, v škole. 

 



 

 

Učebné osnovy výtvarná  výchova  5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1+1 

 Spolu 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

- využiť esteticko–výchovný charakter predmetu, čo znamená prebúdzanie a formovanie 

estetického vzťahu žiaka s mentálnym postihnutím ku skutočnosti prostredníctvom 

výtvarných aktivít a výtvarného umenia, 

- vhodne priblížiť žiakom krásu denného života, estetično v prírode a spoločnosti, naučiť ich 

chápať umelecké diela a aktívne tvoriť, 

- získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich ročníkov ďalej zdokonaľovať, 

rozvíjať a dopĺňať, 

- rozširovať používanie farebnej škály miešaním základných farieb a učiť žiakov paletu farieb 

v jednotlivých oblastiach obsahu výtvarnej výchovy vhodne používať, 

- zdokonaľovať schopnosť kresby postavy a naučiť žiakov uplatniť ju v kompozíciách 

tematických prác / dynamická, statická kompozícia/. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v piatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 určitý čas sa sústrediť na požadovanú prácu, 

 dokázať zachytiť realitu, podľa názoru prekresliť predlohu (kniha, obrázok), 

 mať prehľad o výtvarných technikách , 

 zvládnuť proporcionálne vzťahy jednotlivých častí k celku, šírky k výške, 

 rozpoznať princípy hodnotenia. 

 pracovať samostatne, vedieť nakresliť základnú postavu , 

 byť aktívny a trpezlivý, poznať základné farby, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 



 

 

 vyjadriť vlastné predstavy prostredníctvom maľby, kresby, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície pri kreslení 

a maľbe, 

  pomenovať základné výtvarné techniky. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Práca s prírodným materiálom 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Výtvarné hry 

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 5. ročník  

Názov tematického celku 

Témy  

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti: 

 
40 

  

Zo života detí   

 Dodržať proporcie postáv 

 Nakresliť zážitky 

Environmentálna 

výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj – 
poznaj svoje práva 

a povinnosti 

 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

 

Záložky do knihy   Striedať pravidelne motívy 

 Obkresliť a vystrihnúť tvar 

Dopravné prostriedky   Zvládnuť charakteristické tvary 

dopravného prostriedku 

Ovocie   Nakresliť  tvar ovocia 

 Využiť kontrast svetlých a tmavých 

tónov 

Zelenina   Nakresliť  tvar zeleniny 

 Využiť kontrast svetlých a tmavých 

tónov 

Príroda    Zvládnuť tvar, farby, popredie, pozadie 

a rozmiestnenie na ploche 

 Zachytiť realitu 

Moja rodina   Nakresliť členov rodiny 

 Zvládnuť proporcionalitu postáv 

Ilustrácie rozprávok   Vystihnúť dej 

 Zaplniť a vymaľovať plochu 

Okolitá architektúra – môj dom, 

škola,... 

  Zvládnuť tvar, popredie, pozadie 

a rozmiestnenie na ploche 



 

 

 Zachytiť realitu 

Predmety dennej potreby: 

telefón, žehlička, lampa,... 

  Zvládnuť tvar, popredie, pozadie 

a rozmiestnenie na ploche 

 Zachytiť realitu 

Ochrana života 

a zdravia- 

bezpečnosť pri 

manipulácii 

s elektrickými 

spotrebičmi 

Šport   Dodržať proporcie postáv 

 Zvládnuť dynamickú a statickú 

kompozíciu 

Sviatky   Nakresliť atmosféru sviatkov 

Práca s výtvarnými 

prostriedkami: 
20 

  

Zvieratá   Vytvoriť model zvierat 

 Dodržať hygienu a poriadok pri práci 
Ochrana života a 

zdravia 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

 

 

Multikultúrna 

výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

 

Postava    Vytvoriť postavu 

 Dodržať proporcie 

 Dodržať dynamickú a statickú 

kompozíciu 

Predmety dennej potreby   Vystihnúť tvar 

Pavučina   Zvládnuť rozfúkavanie tušu a farebne 

vymaľovať 

Masky   Zvládnuť techniku kašírovania 

 Dodržať poriadok a hygienu 

Záhradné náradie   Zvládnuť tvar náradia 

Príbor a kuchynské potreby   Vymodelovať rôzne kuchynské náradie 

 

Výtvarné umenie 

 

 

6 

  

Príroda – ročné obdobia   Pozorovať prírodu a všímať si zmeny Environmentálna 

výchova– 
vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj – 
poznaj svoje práva 

a povinnosti 

Okolitá architektúra    Pozorovať okolitú architektúru a všímať 

si tvar 

 

Proces 

Postupne dopĺňame vedomosti žiakov v oblasti výtvarného umenia – maliarstva, sochárstva, 

architektúry, užitého umenia. Vychádzame z regionálnych možností. 

 



 

 

Učebné osnovy výtvarná  výchova  6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1+1 

 Spolu 1 2 

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 

 dopĺňať, rozvíjať a zdokonaľovať získané poznatky a nadobudnuté zručnosti z 

predchádzajúcich ročníkov  

 rozvíjať vnímanie, predstavivosť, tvorivosť a fantáziu žiakov,  

 učiť žiakov výtvarne vyjadriť dejový celok vo vzťahu k prostrediu, z ktorého sa námet 

čerpá,  

 odhaľovať zákonitosti stavby prírodných a umelých foriem. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v šiestom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 určitý čas sa sústrediť na požadovanú prácu, 

 dokázať zachytiť realitu, podľa názoru prekresliť predlohu (kniha, obrázok), 

 mať prehľad o výtvarných technikách,  

 zvládnuť proporcionálne vzťahy jednotlivých častí k celku, šírky k výške, 

 rozpoznať princípy hodnotenia. 

 pracovať samostatne, vedieť nakresliť základnú postavu, 

 byť aktívny a trpezlivý, poznať základné farby, 

 uplatniť získané vedomosti v rozličných situáciách a podmienkach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 vyjadriť vlastné predstavy prostredníctvom maľby, kresby, 

 využiť počítač / Power Point/ na vyjadrenie svojho výtvarného cítenia, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície pri kreslení 

a maľbe, 

  pomenovať základné výtvarné techniky. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Práca s prírodným materiálom 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Výtvarné hry 

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 6. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 

 

46  

 

Ilustrácia  rozprávok   ilustrovať rozprávku 

 zvoliť vhodný výtvarný materiál 
Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

rozvíjať sebadôveru, sebaúctu 

 

Environmentálna výchova 

viesť k ochrane rastlín , 

ochrane životného prostredia 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – rodinná výchova, 

ľudské práva  

 

Environmentálna výchova 

ochrana životného prostredia 

 

 

 

 

Ilustrácia poviedok   vystihnúť maľovaním dejový celok 

 vybrať vhodné výtvarné techniky 

Ilustrácia filmových celkov   nakresliť scénu z filmu  

 použiť vhodné výtvarné techniky  

 

Zážitky z exkurzii   vyjadriť maľovaním zážitky z exkurzií 

 vystihnúť skutočnosť 

 

Zážitky z vychádzok   zobraziť zážitky z vychádzky 

 napodobniť okolitú prírodu  

 

Zobrazovanie pracovných 

činností 

  vystihnúť výtvarne pracovnú činnosť 

 zvládnuť dynamickú a statickú 

kompozíciu 

 

Zobrazovanie predmetov 

dennej potreby 

  zachytiť tvar 

 zvládnuť tvar, farby, popredie, pozadie 

a rozmiestnenie na ploche 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 rozvíjať interpersonálne 

kompetencie  

- otvorenú komunikáciu 

a schopnosť argumentácie 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

význam  výchovy v rodine, 

vzájomnej pomoci, úcte 

k rodičom  

 

 

Portrét   stvárniť portrét 

 zachytiť detaily tváre  

Postava   vytvoriť postavu 

 dodržať proporcie 

Zviera   vytvoriť model zvierat 

 dodržať hygienu a poriadok pri práci 

Rastlina   nakresliť rastlinu 

 zvoliť vhodný výtvarný materiál 

Zobrazovanie školských 

potrieb 

  vystihnúť tvar 

 zvládnuť tvar, farby, popredie, pozadie 

a rozmiestnenie na ploche 

 

Práca s výtvarnými 

prostriedkami 

 

14  

 

Zapúšťanie do riedenej 

klovatiny 

  zvládnuť zapúšťanie do riedenej klovatiny 

 experimentovať pri dekoratívnych 

prácach 

Dopravná výchova – 

bezpečnosť na cestách – 

chodec 

 Hra s akvarelovými 

škvrnami 

  vytvoriť akvarelové škvrny 

 dotvoriť akvarelové škvrny preklápaním 



 

 

 

Proces 

V procese  výtvarnej  výchovy si  žiaci  skvalitňujú  názory na kultúru bývania, odievania, a 

prispôsobovania, pretvárania prostredia.   Rozvíjajú  svoj  vkus,  pestujú  vzťah  k  ochrane 

prírody.  Oboznamujú  sa s umením a kultúrou nášho  národa.

Rozfukovanie tušových 

škvrn s dotváraním 

  zvládnuť rozfúkavanie tušu  

 dotvoriť tušové škvrny 

 

 

Environmentálna výchova – 

kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

Farebná výplň dekoratívnej 

plochy 

  vytvoriť farebnú výplň plochy 

 použiť farebnú škálu 

Práca s voskom   zvládnuť techniku práce s voskom 

 dodržať poriadok a hygienu 

Odtláčanie   zvládnuť techniku odtláčania 

 dodržať poriadok a hygienu 
Environmentálna výchova 

- viesť k ochrane rastlín , 

ochrane životného prostredia Návrh na dekoračnú látku   navrhnúť dekoračnú látku 

 použiť farebnú škálu 

 

 

Výtvarné umenie 
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Návšteva výstav 

výtvarných prác 

  navštíviť výstavu  

 pozorovať výtvarné diela 
 

Regionálna výchova 

poznávaním nehmotného 

kultúrneho dedičstva 
Návšteva galérii a múzeí   navštíviť galériu alebo múzeum 

 získať nové poznatky z oblasti kultúry 

Prehľad detských ilustrácií 

v knihách 

  vyhľadať ilustrácie v detských knihách 

 získať nové informácie o detských  

ilustráciách 



 

 

Učebné osnovy výtvarná  výchova  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1+1 

 Spolu 1 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich ročníkov ďalej 

zdokonaľovať, rozvíjať a dopĺňať, 

 rozvíjať rozumové a emocionálne poznávanie žiakov, 

 kultivovať výtvarný prejav žiakov bez násilných zásahov do spontánnej detskej 

tvorby, 

 prehlbovať vzťah k umeniu a prírode, 

 rozvíjať tvorivý prístup v rámci sebavyjadrovania a riešenia zadaných úloh. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 určitý  čas sa sústrediť na požadovanú prácu, 

 rešpektovať názory iných ľudí, 

 znázorniť dejový celok, 

 zvládnuť proporcionálne vzťahy jednotlivých častí k celku, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov a klímy v triede 

a najbližšom okolí, 

 rozpoznať princípy hodnotenia a sebahodnotenia. 

 pracovať samostatne, dodržať proporcionalitu ľudskej postavy, 

 byť trpezlivý, dokončiť prácu, 

 členiť plochu na popredie, pozadie, zmenšovanie prvkov v pozadí, 

 uplatniť získané vedomosti a zručnosti v rozličných témach, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať sa vyjadriť na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 



 

 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Práca s prírodným materiálom 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Výtvarné hry 

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 
40  

 

Zážitky z výletov   Nakresliť zážitky z výletu 

 

 Vystihnúť skutočnosť 

 Zvoliť vhodný výtvarný materiál 

MUV – medziľudské vzťahy v škole a 

rodine 

 

Školské aktivity   Nakresliť školskú aktivitu  

 

 Vystihnúť aktivitu 

 Použiť vhodné výtvarné techniky  

OSR – využitie voľného času 

OSR – úcta k rodičom a starým 

rodičom 

Motív krajiny   Vyjadriť maľovaním  motív krajiny 

 Napodobniť okolitú krajinu 
ENV – vnímať a citovo pristupovať k 

prírode 

 

Postava v krajine   Vystihnúť proporcionalitu   

 Členiť plochu na popredie a pozadie 
ENV – vnímať a citovo pristupovať k 

prírode 

 

Športové námety 

 

 

  Výtvarne vystihnúť športové námety 

 Zvládnuť dynamickú  

 a statickú kompozíciu 

ENV – sme súčasťou prírody  

OŽZ – pohyb a pobyt v prírode 

 

Predstava o budúcom 

povolaní 

 

  Dodržať proporcie postáv 

 Zvládnuť rozmiestnenie na ploche 

 Zvládnuť dynamickú  

 a statickú kompozíciu 

OŽZ- disciplína pri práci, 

ohľaduplnosť 

OSR – estetické cítenie 

Hlinené nádoby rôzneho tvaru 

a veľkosti 

  Zachytiť tvar a veľkosť  

 Zvládnuť rozmiestnenie a vyfarbenie 

na ploche 

OSR – estetické cítenie 

OSR – využitie voľného času 

Pomôcky v domácnosti   Zachytiť tvar 

 Zvládnuť tvar, farby a rozmiestnenie 

na ploche 

OSR – estetické cítenie 

OSR – využitie voľného času 

Pracovné náradie   Zachytiť tvar 

 Zvládnuť tvar, farby a rozmiestnenie 

na ploche 

OSR – estetické cítenie 

OSR – využitie voľného času 

Prírodniny 

 

  Vystihnúť tvar prírodnín 

 Zvládnuť tvar, farby, popredie, pozadie 

a rozmiestnenie na ploche 

ENV - vytváranie kladného vzťahu 

k prírode 

Ľudská postava   Vytvoriť postavu 

 Dodržať proporcie 
OSR – estetické cítenie 

Práca s výtvarnými 

prostriedkami 
20   

Jednoduché návrhy na plagáty   Experimentovať pri jednoduchých 

návrhoch na plagáty 

 Vytvoriť jednoduchý návrh na plagát 

OSR -prezentovať sám seba 



 

 

 

Proces 

Žiaci sa učia znázorňovať priestor na ploche a citlivo odstraňovať chyby v komponovaní, 

ktoré sú typické pre mentálne postihnuté deti. (Prvky perspektívneho zobrazovania – členenie 

plochy na prvý, druhý a tretí plán – popredie, stredný plán – poradie, zmenšovanie prvkov v 

pozadí a pod.) Učia sa vytvárať symetrické a asymetrické kompozície. Žiaci poznávajú 

zákonitosti využitia písma v užitom umení. 

 

 

Návrhy na prestieranie   Vytvoriť akvarelové škvrny 

 

 Dotvoriť akvarelové škvrny preklápaním 

ENV – vzťah medzi človekom 

a životným prostredím 

 

Knižné prebaly 

 

  Navrhnúť knižný prebal  

 Zvoliť vhodný výtvarný materiál 
OSR -prezentovať sám seba 

Obrusy 

 

  Vytvoriť farebnú výplň plochy 

 Použiť farebnú škálu 
OSR -prezentovať sám seba 

 

Dekoračné látky   Navrhnúť dekoračnú látku 

 Použiť farebnú škálu 
DOV – bezpečnosť cestnej premávky 

 

Výtvarné umenie 
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Krajinomaľba - tvorba 

 M. Benku 

a M. Bazovského 

  Porovnať diela maliarov  

 Pozorovať výtvarné diela 

 Získať nové informácie  

 o  ilustráciách 

OSR – spolupráca a súťaživosť 

MEV – vytvorenie si názoru na média 

 

Figurálna kompozícia, 

postava v krajine -  

tvorba Ľ. Fullu,  

M. Galandu, C. Majerníka 

  Porovnať diela maliarov 

 Získať nové poznatky z oblasti kultúry 

 

OSR. – využitie rozprávkových textov 

 



 

 

Učebné osnovy výtvarná výchova 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1+1 

 Spolu 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 prehlbovať získané poznatky a zručnosti v základných výtvarných technikách 

dopĺňaním zložitejších foriem výtvarného vyjadrovania, 

 kultivovať výtvarný prejav žiakov s hlbším poznávaním výrazových prostriedkov, 

 rozvíjať cit a pochopenie pre estetickú a praktickú funkciu trojrozmerných foriem a ich 

vzťah k priestoru a vzájomnému usporiadaniu, 

 prehlbovať vzťah žiakov k výtvarnému umeniu a k estetickým hľadiskám a hodnotám 

životného prostredia. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 byť schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

  preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh, 

 a praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať a 

objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh a časopisov. 

 uvedomiť si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 



 

 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni , 

 a skúsenostiam navrhovať riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 dokázať privolať potrebnú pomoc v odôvodnených prípadoch. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 mať v úcte svoj život ale aj život iných a chrániť ho. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých, 

 a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

  dokázať pomenovať základné druhy umenia, 

  poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu). 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 8. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové 

témy 

Výtvarné osvojovanie 

skutočnosti 

36   

Figurálna kompozícia   Vymenovať časti ľudského tela. 

 Rozdeliť správne proporcie ľudského tela. 

 Nakresliť figúru. 

 Definovať rozdiely medzi kamarátmi vo výzore. 

 Nakresliť skupinu kamarátov. 

 

 

Environmentál

na výchova 

-vytváranie 

kladného 

vzťahu k prírode 

 

Šport   Zachytiť pohyb ľudského tela pri športe.  

Portrét   Pomenovať časti tváre. 

 Vymenovať farby, s ktorými bude pracovať. 

 Kresliť ceruzou, rudkou, uhlíkom. 

 Maľovať farbami. 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

 

Svet pod lupou a 

mikroskopom 

  Porovnávať rozmery, váhu, povrch a 

štruktúru jednotlivých vecí okolo seba. 

 Kresliť detailne. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj -

prezentovať sám 

seba 

Motív krajiny   Nakresliť blízke okolie školy, tiché zákutia ulíc 

a parkov. 
Environmentál

na výchova 

-vytváranie 

kladného 

vzťahu k prírode 

 

Práca s výtvarnými 

prostriedkami 

20  

 

 

 

Motív písma 

  Napísať svoje iniciály. 

 Dotvoriť plochu farbami. 

 Vystrihnúť text, hrať sa so slovami. 

 Pracovať s programom Word, Skicár. 

Environmentál

na výchova 

-vytváranie 

kladného 

vzťahu k prírode 

 

Architektonický objekt   Vytvoriť návrh na modernú budovu. 

 Navrhnúť farebné variácie budovy. 

 Zhotoviť dom, budovu z kartónu, škatúľ.   

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

 

 

Výtvarné umenie 

10  

 

 

Poznávanie umenia   Sledovať filmy.  

 Prezerať si reprodukcie, fotografie. 
Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 



 

 

 

Súčasná architektúra a 

urbanizmus 

  Porovnať súčasné stavby so stavbami z minulosti. Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj – 

prezentovať sám 

seba 

Bytová kultúra   Nakresliť byt budúcnosti. Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj -

prezentovať sám 

seba 

 
Proces 

Na vystihnutie prostredia si žiaci volia typické predmety a tvary, ktoré sa učia zjednodušovať 

do grafickej podoby. Vhodnými formami a metódami práce dbáme na jednotu informačnej, 

myšlienkovej a výtvarno-estetickej funkcie grafiky. Do vyučovacích hodín zaraďujeme aj 

grafické operácie na počítači: typograficko-textové, s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi 

(ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre). 

 

Učebné osnovy výtvarná výchova 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Umenie a kultúra  Výtvarná výchova 1 1+1 

 Spolu 1 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 formovať osobnosť a estetický vzťah žiaka ku skutočnosti prostredníctvom 

výtvarných   aktivít a výtvarného umenia, 

 prehlbovať získané poznatky a zručnosti v základných výtvarných technikách  

dopĺňaním zložitejších foriem výtvarného vyjadrovania, 

 posilniť výchovno-estetické a arteterapeutické zameranie predmetu. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete výtvarná výchova v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 



 

 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 byť schopný vyjadriť svoj názor a obhájiť ho, 

  preberať spoluzodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh, 

 a praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné myslenie, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied, 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, vedieť porovnávať a 

objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh a časopisov. 

 uvedomiť si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni , 

 a skúsenostiam navrhovať riešenia na ich prekonanie, 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 dokázať privolať potrebnú pomoc v odôvodnených prípadoch. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 mať v úcte svoj život ale aj život iných a chrániť ho. 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých, 

 a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

  dokázať pomenovať základné druhy umenia, 

  poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu). 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 



 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Napodobňovanie vzoru 

Práca s predlohou 

Demonštrácia 

Motivačný rozhovor 

Výklad 

Demonštrácia  

Opis 

Frontálna výučba  

Individuálna práca so žiakom 

Samostatná práca žiaka 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - výtvarná výchova 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové 

témy 

Námety 30   

Námety z prírodovedných 

predmetov 

Výzdoba interiéru školy 

Výzdoba exteriéru školy 

Výzdoba interiéru triedy 

Výzdoba školskej jedálne 

Príprava prác na výtvarné 

súťaže 

 

  Zobraziť námety z prírodovedných predmetov. 

 Kresliť detailne. 

 Zachovať estetičnosť a vkus pri výzdobe priestorov 

školy. 

 Zdokonaľovať, rozvíjať a dopĺňať získané poznatky 

a výtvarné zručnosti. 

 Vyzdobovať školský interiér a exteriér školy. 

 Počas školského roka vyzdobovať triedu, podľa 

aktualizácie obdobia. 

 Zúčastňovať sa výtvarných súťaží. 

 

ENV- 

vytváranie 

kladného 

vzťahu k prírode 

MUV – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

OSR--

dôslednosť a 

vytrvalosť 

Výtvarné techniky 20 o  

 

 

Výtvarná technika zameraná 

na činnosť 

Výtvarná technika zameraná 

na vyjadrenie zážitku 

Plošná technika 

Priestorová technika 

Figurálna technika 

Dekoratívna technika 

Arteterapeutická techníka 

  Vedieť vyjadriť zážitok. 

 Rozvíjať výtvarné zručnosti. 

 Vedieť sa vyjadriť na papieri, sebavyjadrenie. 

 Praktizovať plošné, priestorové, figurálne, 

dekoratívne techniky. 

 Voľne používať a kombinovať všetky 

arteterapeutické techniky. 

ENV- 

vytváranie 

kladného 

vzťahu k prírode 

MUV – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

 

Výtvarný materiál 16  

 

 

Použitie výtvarného 

materiálu podľa zvolenej 

výtvarnej techniky 

  Zvoliť vhodný materiál k výtvarnej technike. 

 Zachovať estetičnosť pri práci. 

MUV – 

medziľudské 

vzťahy v škole 

a rodine 

OSR--

dôslednosť a 

vytrvalosť 

 
Proces 

Vyučovacie hodiny výtvarnej výchovy v 9. ročníku majú v prevažnej miere relaxačný 

charakter. Využívame arteterapeutické cvičenia. Ten istý námet môžu skupiny alebo dvojice 

žiakov realizovať rozličnými technikami, ktoré si osvojili v predchádzajúcich ročníkoch a 

rozličným výtvarným materiálom. Pri ich voľbe zohľadňujeme mieru postihnutia každého 

žiaka. Nevyžadujeme, aby žiaci zvládli všetky zvolené techniky súčasne. Využívame 

individuálne, párové, skupinové výtvarné aktivity, ktoré uvoľňujú napätie, stres a uspokojujú 

potrebu zmysluplnej činnosti. 

 



 

 

Učebné osnovy hudobná výchova  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 

Spolu 1 1 

 

Charakteristika predmetu: 

Hudobné umenie hlboko ovplyvňuje nielen oblasť emocionálnej a estetickej percepcie, ale 

i bázu poznávania, cítenia a konania človeka. Svojím indirektívnym a neverbálnym 

charakterom pôsobí ako intenzívny komunikačný a integračný stimul. Hudba prostredníctvom 

svojich prvkov uvoľňuje pozitívne a negatívne emócie, navodzuje pozitívne pocity a stimuluje 

k aktívnejšiemu a tvorivejšiemu prístupu k životu. Hudobné činnosti umožňujú mentálne 

postihnutým žiakom uplatniť sa, prežívať úspechy, ktoré následne posilňujú jeho sebadôveru. 

Tým, že svoje hudobné úspechy predvádzajú pre učiteľmi, spolužiakmi, rodičmi, utvára sa 

u nich pocit zodpovednosti. Dominujúcu úlohu zohráva pohyb. Hudba teda nielen podporuje 

rozvoj zložitých psychických funkcií, akými u MP detí sú tvorivosť a predstavivosť, ale je 

i významným, ničím nenahraditeľným prostriedkom výchovného pôsobenia.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom hudobnej výchovy v druhom ročníku je rozvoj hudobnosti žiakov spevom, hrou na 

jednoduché hudobné nástroje, počúvaním hudby, pohybovým prejavom vychádzajúcim z 

hudby. Dôležité je chápať hudobnú výchovu ako psychoterapeutický prostriedok hudobnej 

relaxácie cieľavedome zameraný na psychickú a somatickú aktivizáciu osobnosti a jej 

uvoľnenie. Pritom treba rešpektovať  postihnutie žiakov, ich hudobné schopnosti a zručnosti. 

Ďalej je potrebné: 

 rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a diferenciáciu, 

senzomotorické schopnosti, 

 nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudobno-pohybových hier, 

 uvoľňovať telesno-pohybovú a spevácku motoriku,  

 rozoznávať hovorený a spievaný prejav. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v druhom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 



 

 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať prehrávané piesne rôznych kultúr, 

 prostredníctvom umelecko-výchovných činností zvyšovať hudobnú senzitivitu, 

 rozumieť obsahu spievanému textu, dokázať ho  zaspievať, 

 rozvíjať harmonické cítenie. 

 rozoznať rôzne hudobné žánre, 

 zapájať sa do speváckych súťaží a mať radosť z úspechu, 

 prejavovať aktivitu pri získavaní nových informácií o slovenskej hudobnej kultúre, 

 aktívne sa zapájať do diania na hodine, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 

 zahrať na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

 uvedomiť si význam umenia a kultúry a zvlášť hudby v živote ľudí. 

 používať IKT primerane veku a úrovni žiakov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Aplikácia dychových cvičení 

Imitácia 

Spev 

Hudobné hádanky 

Intonačná 

Hudobný dialóg 

Ukážka zvukového záznamu 

Demonštrácia hudobného diela 

Hra na hudobné nástroje 

Inscenačná 

Hra na telo 

Frontálna  

Individuálna  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 2. ročník  



 

 

Názov tematického celku 

/Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Piesne na spev žiakov 16   

Prípravné cviky 1  Selektovať medzi ľudskou rečou a inými 

zvukmi 

 Zvládnuť správne dýchanie 

 Osvojiť si jednoduché popevky 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať sebadôveru, sebaúctu 

 

Environmentálna výchova 

-viesť k ochrane rastlín , ochrane 

životného prostredia 

 

Ochrana života a zdravia 

-chrániť  svoje zdravie, význam 

zdravej výživy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-výchova v rodine, pomoc, 

spolupráca 

Ochrana života a zdravia 

- poznávať zásady starostlivosti 

o zdravie 

Dopravná výchova 

- uplatňovať zásady bezpečného 

správania sa v cestnej premávke 

Environmentálna výchova 

-starostlivosť o domáce zvieratá 

Environmentálna výchova 

-znečisťovanie vodných tokov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-spoločné hry detí a kamarátske 

vzťahy 

 

Multikultúrna výchova 

-rozvoj tolerancie 

 

Multikultúrna výchova 

-rešpektovať a prosociálne sa 

Piesne detské 

Jeden, dva, tri (L. Galko); Čo 

je to?(Š. Kantor); Mamička 

(O. Francisci); Prší, prší (E. 

Hula); Svieť slniečko (S. 

Hochel). 

3  Osvojiť si text piesne 

 Zaspievať pieseň 

 Mať radosť z detskej hudby 

Piesne ľudové 

Kohútik jarabý (ľudová);Išla 

sova na tanec (ľudová); Zima 

nám je, zima (ľudová); 

Červené jabĺčko(ľudová); Za 

humnami (ľudová); 

Heličky, beličky (ľudová); 

Keby som ja mala prepeličky 

nôžku 

(ľudová); Hopsa, Zuzka, srdce 

moje (ľudová); Ej oráč 

(ľudová); Paste 

sa, húsatká, paste (ľudová); 

Sláviček (ľudová) 

4  Rozvíjať citový a kladný vzťah k ľudovej 

hudbe 

 Poznať kultúru našich predkov  

 Poznať ľudové tradície 

Piesne moderné 

( podľa výberu učiteľa) 

2  Správne zaspievať  modernú pieseň 

 Precítiť spev 

 Mať kladný vzťah k moderným piesňam 

Piesne rómske 

 Andre tire kalebala;  

Joj, mamo. 

2  Spievať rómske piesne 

 Spojiť spev s tancom  

 Rozvíjať kladný vzťah k svojej kultúre 

 

Rytmizovanie  2  Spojiť spev s rytmizovaním 

 Vytlieskať melódiu piesne 

Hra na jednoduchých 

hudobných nástrojoch 

2  Privykať na pasívne vnímanie zvukov 

vyludzovaných na Orffových nástrojoch 



 

 

 Pomenovať Orffové nástroje 

 Hrať na Orffových nástrojoch 

správať k spolužiakom 

Piesne na počúvanie 10   

Piesne detské 

Padá sniežik; Hádanky (A. 

Čobej) 

3  Udržať pozornosť pri počúvaní piesní Mediálna výchova 

-vedieť sa prezentovať na 

verejnosti 

 Osvojiť si text piesne 

 Porozumieť textu piesne 

Piesne ľudové 

Kozipolka (ľudová); Oženil sa 

Kulifaj (ľudová); 

Poďme deti na čačky 

(ľudová). 

3  Počúvať  ľudové  piesne  

 Zreprodukovať pieseň 

 Vážiť si svoju kultúru 

Multikultúrna výchova 

-zvyky a tradície 

 

Multikultúrna výchova 

-precítiť krásu ľudovej koledy 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-výchova k bezpečnému 

správaniu sa 

Piesne moderné 

( podľa výberu učiteľa) 

2  Správne počúvať moderné piesne 

 Naučiť sa  text piesne 

 Zreprodukovať pieseň 

Piesne rómske 

Andro verdan drukos nane; 

Me tut na kamav 

2  Vážiť si svoju kultúru  

 Spievať rómske piesne 

 Počúvať rómske piesne 

      Počúvanie skladieb 3   

Počúvanie umeleckých 

skladieb 

Škovránok (P.I. Čajkovskij); 

Bábika; Koníček (T. Frešo); 

Čertík v komíne (J. Matuška); 

Dana, rúčky, Dana; Chodí 

pavúk po papuči; kolo, kolo 

mlynské; Osievame múčku; 

Ťap, 

ťap, ťapušky; Uspávanka (E. 

Suchoň). 

  Udržať pozornosť pri 

 počúvaní skladieb 

 Poznať názov skladby 

 Určiť hudobné nástroje znejúce v skladbe 

Environmentálna výchova 

-ochrana rastlín 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-význam rodiny, láska rodičov 

k deťom, úcta k rodičom 

 

Mediálna výchova 

-vedieť sa prezentovať na 

verejnosti 

Hudobno-pohybové hry 4   

Češem si hlavičku (ľudová); 

Na vlka a líšku (K. Ondrejka – 

A. Biľová); Svieť slniečko (S. 

Hochel); O husličky (ľudová). 

  Osvojiť si  dynamiku pohybu 

 Spojiť spev s tancom 

 Zapamätať si text a porozumieť mu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -rozvíjať sociálne spôsobilosti, 

rozvíjať schopnosť uplatňovať 

prevenciu sociálno-patologických 

javov 

 



 

 

Proces 

V hudobno-pohybových hrách uvoľňujeme motoriku, rozvíjame zmyslové vnímanie žiakov, 

hudobnú pamäť, predstavivosť, pozornosť, zmysel pre rytmus, tempo, dynamiku, kultivujeme 

všetky hudobné prejavy žiakov. Osvojovaním piesní, inštrumentálnych a vokálnych skladieb 

a hudobno-pohybových hier prebúdzame radosť zo spevu a z počúvania hudby. Vytvárame 

základy aktívneho vzťahu žiakov k hudbe. 

 

Učebné osnovy hudobná výchova  3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 

Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 prehĺbiť základné hudobné návyky, ktoré žiaci získali v predchádzajúcich ročníkoch, 

 osvojiť si ďalšie piesne zborovým a skupinovým spevom, 

 prehĺbiť sluchové vnímanie a obohatiť citový život žiakov, 

 podporovať spontánnu detskú kreativitu, 

 viesť žiakov slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo 

všetkých zložkách hudobnej výchovy. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v treťom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 rozumieť obsahu spievaného textu, ústne ho  zreprodukovať, zaspievať, 

 chápať a porozumieť hudobnú reč v umeleckých dielach, citovo ju prežívať, 

 sústredene počúvať prehrávané piesne rôznych kultúr, 

 rozumieť bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich možností. 

 prejavovať aktivitu pri získavaní nových informácií o slovenskej hudobnej kultúre, 

 aktívne sa zapájať do diania na hodine, 

 rozoznať rôzne hudobné žánre, 

 skvalitňovať spevácky hlasový prejav, 

 tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 



 

 

 uvedomiť si význam umenia a kultúry a zvlášť hudby v živote ľudí, 

 rešpektovať vkus iných ľudí aj pri hudbe, 

 prejavovať kultúru pohybu v hudobno-tanečnej oblasti, 

 ceniť si a zachovávať kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície a ľudové piesne. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných  informácií, 

 poznať využitie IKT v bežnom  živote. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Aplikácia dychových cvičení 

Imitácia 

Spev 

Hudobné hádanky 

Intonačná 

Hudobný dialóg 

Ukážka zvukového záznamu 

Demonštrácia hudobného diela 

Hra na hudobné nástroje 

Inscenačná 

Hra na telo 

Frontálna  

Individuálna  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 3. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Piesne na spev žiakov 14   

Detské piesne 

(Malí muzikanti; Padaj sniežik, 

padaj; Na zelenej lúke; Kováč  

kuje; Cipovička; Povedz biela 

holubička; Na dvore býva 

sliepočka naša) 

  Zvládnuť text piesne 

 Zvládnuť správne dýchanie 

 Spievať technicky správne 

 Spojiť spev s hrou na telo 

  

Environmentálna výchova 

-ochrana rastlín 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-význam rodiny, láska 



 

 

Ľudové piesne 

(Gúľalo sa, gúľalo; A od Prešova; 

A tam hore na komíne; Búvaj 

dieťa; Tancuj, tancuj; Tichá noc, 

Čierne oči) 

  Zvládnuť text piesne 

 Spievať technicky správne 

 Vytlieskať rytmus piesne 

 Spojiť spev s rytmizovaním 

 Ovládať hru na telo 

  

rodičov k deťom, úcta 

k rodičom 

Mediálna výchova 

-vedieť sa prezentovať na 

verejnosti 

Hra na hudobných nástrojoch   Určovať vlastnosti vnímaných 

zvukov - dĺžky, intenzity (dlhý 

tón/zvuk - krátky, hlasný - tichý, 

hudba - ticho, hudba/ľudský hlas - 

reč  

 Zopakovať jednoduché rytmické 

modely 

 Pokúsiť sa doprevádzať 

jednoduchú pieseň 

Piesne na počúvanie 8   

Umelé piesne 

(Veľa šťastia zdravia; Beliže mi, 

beli; Mamička) 

Rómske piesne 

Vianočné koledy 

  Udržať pozornosť pri počúvaní 

piesní 

 Porozumieť textu piesne 

 Zreprodukovať pieseň 

 Sluchom rozlíšiť žáner piesne 

 

 Vyjadriť tému piesne výtvarným 

prejavom 

 Počúvať rómske piesne 

 Počúvať vianočné koledy 

Multikultúrna výchova 

-zvyky a tradície 

 

Multikultúrna výchova 

-precítiť krásu ľudovej 

koledy 

 

Ochrana života a zdravia 

-výchova k bezpečnému 

správaniu sa Ľudové piesne 

(Lietala si lastovička, Kapura, 

kapura, Čie sú to kone, A ja taka 

čarna) 

  Počúvať pozorne ľudové  piesne 

z rôznych krajov 

 Vážiť si svoju kultúru 

 Pokúsiť sa zreprodukovať pieseň 

 Počúvať vokálne miniatúry, 

ľudové piesne 

Počúvanie skladieb 5   

Počúvanie umeleckých skladieb 

(P. I. Čajkovskij: Pochod 

drevených vojačikov, Chorá 

bábika; N. Rimsky-Korsakov: Let 

čmeliaka; Hymna SR, Rómska 

hymna) 

  Udržať pozornosť pri počúvaní 

skladby 

 Počúvať inštrumentálne miniatúry 

 Vyjadriť tému skladby výtvarným 

prejavom 

 Poznávať hymnu 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-naučiť sa pri hymne 

pozorne počúvať  a vzorne 

sa správať 



 

 

Hudobno-pohybové hry 6   

Pohybové aktivity 

(Ty a ja; Jedna druhej riekla; Šli 

dievčence vence viť; Diskotéka; 

Javorové koryto, Tanec v kruhu, 

Zlatá brána, O reťaz o reťaz a i.) 

  Osvojiť si text piesne  

 Vyjadriť pieseň pohybom 

 Mať radosť z pohybu a spevu 

 Osvojiť si prísunný krok 

 Zatancovať jednoduchý tanček 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-spoločné hry detí 

a kamarátske vzťahy 

Proces 

Žiakov vedieme slovom, melódiou a rytmom k jednoduchému samostatnému prejavu vo 

všetkých zložkách hudobnej výchovy. Pomáhame im a spolupracujeme s nimi podľa ich 

schopností a celkového charakteru triedy tak, aby hudba a spev v nich vyvolávali radosť, 

kladné emócie a snahu uplatniť svoje schopnosti. 

 

Učebné osnovy hudobná výchova 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Predmet  ŠVP ŠkVP 

Umenie a kultúra Hudobná výchova 1 1 

Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

- Učiť sa rozlišovať melódiu a sprievod. 

- Vytvárať sprievod k piesňam na elementárnych nástrojoch. 

- Rozlišovať pieseň a nástrojovú skladbu. 

- Učiť sa rozoznávať zvuk klavíra, huslí, bubna a trúbky. 

- Uplatňovať základné pohybovo-rytmické prvky v ľudových hudobno-pohybových 

hrách. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova vo štvrtom ročníku využívame pre utváranie 

a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 

žiakom umožňujú: 

 rozumieť obsahu spievaného textu,  ústne ho  zreprodukovať, zaspievať, 

 rozumieť bežne používaným prejavom nonverbálnej komunikácie a dokázať na ne 

adekvátne reagovať podľa svojich možností, 

 využívať technické prostriedky komunikácie na základnej úrovni, 

 chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať 

multikultúrne odlišností detí a dospelých. 



 

 

 porovnávať a objavovať vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 chápať význam potreby ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 prejavovať radosť zo samostatne získaných informácií, 

 využívať rôzne možnosti zhromažďovania informácií z kníh, časopisov, encyklopédií, 

z médií a internetu. 

 uvedomovať si význam učenia sa pre jeho následné uplatnenie sa na trhu práce, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 rozpoznať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni  a skúsenostiam navrhovať riešenie na ich prekonanie. 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 byť tolerantný a ohľaduplný k iným ľudom, k ich kultúre a vierovyznaniu, 

 uvedomovať si vlastné potreby, využívať vlastné možnosti. 

 uvedomiť si význam umenia a kultúry a zvlášť hudby v živote ľudí, 

 dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Imitačná metóda 

Imitačná metóda s grafickým názorom 

Demonštrácia piesne 

Hra na telo 

Napodobňovanie 

Opakovanie 

Frontálna výučba 

Individuálna práca so žiakom 

Skupinová 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 4. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H Očakávanévzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Piesne na spev žiakov 14   



 

 

Detské piesne: 

Na riečke (L. Burlas-Pavelčákovci 

1.r.), Mamičke (B. Valašťan-

Pavelčákovci 3.r), 

Podľa výberu učiteľa 

  Zvládnuť text piesne. 

 Zvládnuť správne 

dýchanie pri speve. 

 Spievať technicky správne.  

 Spojiť spev s hrou na telo. 

Osobný a sociálny rozvoj -  

-vzťahy medzi kamarátmi 

Dopravná výchova -  

-bezpečná cesta do školy 

Multikultúrna výchova -  

-rozvíjať schopnosť riešiť konflikty 

pokojnou cestou 

 

 

Ľudové piesne: 

U susedov, tam je topoľ; Fašiangy, 

Turíce; Zahrajte mi muzikanti; 

Čerešničky, čerešne; Už dozreli 

zelené jahody; Vandruvala blška 

(Pavelčákovci 3. r),  

Podľa výberu učiteľa 

  Zvládnuť text piesne. 

 Spievať technicky správne.  

 Vytlieskať rytmus piesne. 

 Spojiť spev 

s rytmizovaním. 

 Ovládať hru na telo. 

Rómske piesne: 

Lole topánky (Sabrosa) 

  Zvládnuť text piesne. 

 Spievať technicky správne. 

 Vytlieskať rytmus piesne. 

 Spojiť spev 

s rytmizovaním. 

 Ovládať hru na telo. 

Vianočné koledy: 

Nesiem vám noviny; Povedzte nám 

pastuškovia 

Podľa výberu učiteľa 

  Zvládnuť text piesne. 

 Spievať technicky správne. 

 Spojiť spev 

s rytmizovaním. 

Piesne na počúvanie 7   

Nad Tatrou sa blýska; Náš 

orchester (O. Vysockij - 

Pavelčákovci 3.r.); Mamo miri 

sokerava (Sabrosa); Podľa výberu 

učiteľa 

  Udržať pozornosť pri 

počúvaní piesní. 

 Porozumieť textu piesne. 

 Pokúsiť sa zreprodukovať 

pieseň. 

 Rozlíšiť žáner piesne 

sluchom. 

 Vyjadriť tému piesne 

výtvarným prejavom. 

 Počúvať rómske piesne. 

 Počúvať slovenskú hymnu. 

Environmentálna výchova – 

vytváranie kladného vzťahu k prírode 

Skladby na počúvanie 6   

Nová bábika, Chorá bábika, Pohreb 

bábiky (P.I. Čajkovskij); Pochod 

komediantov (B. Smetana), 

  Udržať pozornosť pri 

počúvaní skladby. 

 Počúvať inštrumentálne 

Ochrana života a zdravia – dbať 

o svoje zdravie 



 

 

Podľa výberu učiteľa miniatúry. 

 Vyjadriť tému skladby 

výtvarným prejavom. 

Hudobno-pohybové hry 6   

Diskotéka,  Čížiček, čížiček 

(ľudová); Šijeme vrecia šijeme, 

Podľa výberu učiteľa 

  Vyjadriť pieseň pohybom. 

 Mať radosť z pohybu 

a spevu. 

 Zatancovať jednoduchý 

tanec podľa pokynu 

učiteľa. 

Multikultúrna výchova – 

rešpektovať názory spolužiakov 

Proces 

Pri spievaní piesní a v hudobno-pohybových hrách vedieme žiakov k uvoľnenému, plynulému 

spevu, k ľahkému tvoreniu tónu, hospodárnemu dýchaniu, zreteľnej výslovnosti, čistej 

intonácii a spontánnemu rytmu. V skladbách na počúvanie učíme žiakov rozoznávať zvuk 

hudobných nástrojov, s ktorými sa oboznamujú. V hudobno-pohybových činnostiach si 

rozvíjajú základné pohybovo-rytmické prvky, napodobňujú známe pracovné činnosti. 

 

Učebné osnovy hudobná výchova  5. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

Umenie 

a kultúra 

 Hudobná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom hudobnej výchovy u mentálne postihnutých jedincov je v rámci jej možností čo 

najviac a najvšestrannejšie rozvíjať osobnosť a v súlade s ďalšími zložkami podporovať 

a rozvíjať ich personalizáciu so súčasným rešpektovaním ich zvláštností. Cieľom 

vyučovacieho predmetu hudobná výchova je rozvíjať a prehlbovať záujem žiakov o hudbu 

a spev.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v piatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 rozumieť obsahu spievanému textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, zaspievať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, sústrediť sa na prehrávané piesne. 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou spievaní, 



 

 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 

 zúčastňovať sa na speváckych súťažiach a kultúrnych podujatiach. 

 dokázať pomenovať základné druhy hudobných žánrov, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície a ľudové piesne, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Ukážka zvukového záznamu 

Kladenie otázok 

Demonštrácia hudobného diela 

Výklad 

Spev 

Hra na nástroje 

Frontálna výučba 

Individuálna práca so žiakom 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 5. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávanévzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Hudobno - pohybové hry 

a tance 
2  

 

Čížiček, čížiček (ľudová) 

Trebišovské dzivky 

(ľudová) 

  Zatancovať hudobno - pohybovú 

hru 

 Zahrať sa na vtáčiky 

Osobnostný sociálny 

rozvoj-starostlivosť 

rodičov o svoje deti 

Počúvanie skladieb 3   

Zázračná muzika (J.Letňan) 

Pochod drevených vojakov 

(P. Čajkovskij) 

Keď sa vlci zišli (E. Suchoň) 

  Oboznámiť sa s hudobnými 

nástrojmi 

 Rozoznať jednotlivé hudobné 

nástroje v skladbe 

 Rozlišovať dychové a sláčikové 

nástroje 

 Rozlíšiť charakter skladby 

Dopravná výchova 

-cestovaniev dopravných  

prostriedkoch 

 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

-súrodenecké vzťahy 

Počúvanie piesní zamerané 5   



 

 

na rôzne žánre 

Hej, lepšie na doline 

(ľudová) 

Javor, javor, vysoký si 

Rómske piesne 

  Osvojiť si základy rómskej kultúry 

 Vytlieskať rytmus piesní 

 Rozlíšiť tempo skladby 

Dopravná výchova 

-viesť k bezpečnému 

správaniu účastníka 

cestnej premávky  

Environmentálna 

výchova 

-význam vody pre 

rastliny a živočíchy 

Piesne na spev žiakov 23   

Čierne oči, choďte spať 

(ľudová) 

Po valašsky od zeme 

(ľudová) 

Červený kacheľ, biela pec 

(ľudová) 

Pri Prešporku na Dunaji 

(ľudová) 

Zjedzte ma vĺčky, zjedzte 

(ľudová) 

Do hory ma poslali (ľudová) 

Prešporská kasáreň (ľudová) 

Chodíme, chodíme (ľudová) 

Anička, dušička, kde si bola 

(ľudová) 

Tu je zima zas (O. 

Francisci) 

Búvaj, Dieťa krásne 

(koleda) 

Čie sú to kone (ľudová) 

Kopala studienku (ľudová) 

Moje milé, premilené 

jahody (ľudová) 

Dám ti všetko, čo mám (A. 

Čobej) 

Spi, dieťatko spi  (ľudová) 

  Naučiť sa spamäti text piesne 

 Osvojiť si melódiu piesní 

 Zaspievať piesne intonačne správne 

 Zaspievať piesne v rôznych 

tóninách 

 Zaspievať piesne v rôznom tempe 

 Vytlieskať rytmus piesní 

 Zahrať na jednoduché Orffove 

nástroje 

 Rozlíšiť dynamiku piesní 

 Rozlíšiť tempo piesní 

 Nakresliť noty 

 Nakresliť hudobné nástroje 

 Určiť hudobný nástroj podľa sluchu 

 Vyjadriť pohybom charakter piesne 

 Oboznámiť sa s druhmi tancov 

 Oboznámiť sa s hudobnými štýlmi 

Multikultúrna výchova 

– medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – dôležitosť 

vzdelávania  

 

Ochrana života 

a zdravia – zvyšovanie 

telesnej zdatnosti 

športom 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – rodinná 

výchova,  

ľudské práva  

Environmentálna 

výchova – kladný vzťah 

k prírode, zvieratám 

a rastlinám 

Ochrana života 

a zdravia – zvyšovanie 

telesnej zdatnosti 

športom 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – dôležitosť 



 

 

Spievajže si, spievaj 

(ľudová) 

Spievanky, spievanky 

(ľudová) 

Sláviček je malý vtáčik 

(ľudová) 

Zlatá brána (A. Čobej) 

Vstávajte, pastieri (koleda) 

Pod horou ovos drobný 

(ľudová) 

Pieseň na spevácku súťaž 

vzdelávania 

 

Proces 

V 5. ročníku žiaci spevom a nástrojovou hrou uskutočňujú rytmickú a melodickú hru na 

ozvenu a hudobný dialóg. Hru na rytmickú ozvenu sprevádzajú pohybom a hrou na telo. 

Rytmizujú texty rečňovaniek a vyčítaniek, spievajú ich ako popevky na 2-3 tónoch. Žiaci 

vnímajú 4-taktovú inštrumentálnu a vokálnu melódiu. Zrakom a sluchom sledujú jej pohyb 

v jednoduchom notovom zápise. Všímajú si, či sledovaná melódia je smutná, veselá, 

žartovná, rázna, slávnostná a pod. V inštrumentálnych skladbách rozlišujú hru rozličných 

hudobných nástrojov. Žiakov usmerňujeme k intonačne čistému spevu piesní 

interpretovaných rytmicky správne, v ucelených speváckych frázach, s mäkkým nasadením 

tónu a jednoduchým odstupňovaním dynamiky (slabo – silno). Spev žiakov zjednocujeme 

podľa taktovacích pohybov učiteľa, najmä na nástup a ukončenie. K piesňam vytvárajú žiaci 

jednoduché nástrojové a pohybové sprievody. V skladbách na počúvanie žiaci sluchom 

rozoznávajú hru rozličných hudobných nástrojov (napr. flauty, klarinetu, lesného rohu), hru 

dychového orchestra a cimbalovej hudby. Pohybom stvárňujú najznámejšie ľudové tance 

(napr. karička, čardáš, odzemok). Ľudové hudobno-pohybové hry žiaci nacvičujú v súlade so 

základným charakterom hudby 

 

Učebné osnovy hudobná výchova  6. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

Umenie 

a kultúra 

 Hudobná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

 



 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 prehlbovať čistotu kolektívneho spevu, 

 oboznámiť sa s notami, notovými čiarami a husľovým kľúčom, 

 rozlišovať zvuk symfonického orchestra a detského zboru, 

 získať prvé poznatky o hudobných skladateľoch. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v šiestom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 rozumieť obsahu spievaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, zaspievať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, sústrediť sa na prehrávané piesne, 

 prejavovať spôsobilosť spájať hudbu a pohyb. 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou spievaní, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať ohodnotiť výkony iných, 

 zúčastňovať sa na speváckych súťažiach a kultúrno-spoločenských podujatiach. 

 dokázať pomenovať základné druhy hudobných žánrov, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície a ľudové piesne, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metódy vysvetľovania 

Metódy výkladu 

Dialogické metódy 

Metódy demonštrácie 

Diferencovaná práca 

Individuálna práca  

Frontálna práca 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 6. ročník  



 

 

 

 

Názov tematického 

celku/Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Hudobno - pohybové hry a 

tance 
3   

Číčence, číčence 

Dínom, dánom 

Andulko Šafářova (ľudová) 

  Zatancovať hudobno - pohybovú hru 

 Rozoznávať striedanie rôznych 

melodických častí 

 Preložiť text do slovenského jazyka 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-vzájomná pomoc; 

kreativita; improvizácia  

Počúvanie skladieb 4   

E. Suchoň: Aká si mi krásna 

G. Dusík: Rodný môj kraj 

B. Smetana: Polka z opery 

Predaná nevesta 

P .I .Čajkovskij: Trepak 

z baletu Luskáčik 

 

 Prehlbovať schopnosť sluchom 

rozlišovať hudobné nástroje 

 Rozoznávať hru nástrojových skupín 

- sláčikové, dychové, drevené, 

plechové 

 Rozlíšiť charakter skladby 

 Poznať hudobné nástroje v orchestri 

Environmentálna výchova 

– ochrana životného 

prostredia 

 

Dopravná výchova 

– bezpečnosť na ceste 

Počúvanie piesní zamerané 

na rôzne žánre 
5  

 

F. Loewe: My fair lady 

C. Debussy: Tanec snehových 

vločiek 

J. Cikker: Zbojnícke tance 

Rómske piesne 

  Rozlíšiť tempo skladby 

 Rozlíšiť hudbu jednotlivých častí 

 Postrehnúť rozdiel medzi časťami 

 Vytlieskať rytmus piesní 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 -rozvíjať interpersonálne 

vzťahy , schopnosť 

sebareflexie 

Piesne na spev žiakov 21   

Ahoj, letní kamaráti (A. 

Čobej) 

Hej, už sa na tej hore (ľudová) 

A od Prešova (ľudová) 

Tancovala a neznala (ľudová) 

Hory, hory zelené (ľudová) 

Takie sme veselie (ľudová) 

Tota Heľpa (ľudová) 

Dobrú noc , má milá (ľudová) 

Chlapec som ja, chlapec 

  Naučiť sa spamäti text piesne 

 Osvojiť si melódiu piesne 

 Zaspievať pieseň intonačne správne 

 Zaspievať pieseň v rôznych tóninách 

 

 Zaspievať pieseň v rôznom tempe 

 Vytlieskať rytmus piesne 

 Zahrať na jednoduché Orffove 

nástroje 

 Rozlíšiť dynamiku piesne 

 Nakresliť noty 

Multikultúrna výchova - 

rešpektovať názory 

spolužiakov 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

-využívanie voľného času, 

-rozvoj sebareflexie 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 -pestovať kvalitné 



 

 

Proces 

V speváckych prejavoch žiakov skvalitňovať mäkké nasadenie a znenie hlasu, snažiť sa o 

ľahkú a presnú spevnú artikuláciu, odlišovať plynulý a úsečný spev (legato a staccato), 

prehlbovať čistotu kolektívneho spevu. Opierať sa o zrakovú orientáciu v notovom zápise pri 

osvojovaní jednoduchých piesní podľa počutia. Spev piesní obohacovať inštrumentálnym 

sprievodom, predohrou a dohrou, ktoré sa tvoria pomocou ostinátnych motívov. Oboznámiť 

žiakov s notami, notovými čiarami, husľovým kľúčom. Jednoduchým pohybom rozlišovať 

párne a nepárne metrum, plynulú a úsečnú melódiu. Spevom, nástrojovou hrou a pohybom si 

tvorivo osvojovať výrazné rytmy v 2/4 a 3/4 takte. V osvojovaných skladbách objavovať 

výrazné kontrasty, opakovanie a posunutie melódie. V spievaných piesňach a skladbách na 

počúvanie rozoznávať striedanie rôznych melodických častí. Medzi inými tanečnými 

skladbami poznávať valčík. 

 

 

(ľudová) 

Poďme, chlapci, poďme 

zbíjať (ľudová) 

Ja mám v pravej nohe 

(ľudová) 

Padá sniežik 

Povedzte nám, pastierovia 

(koleda) 

V záhradôčke pod okienkom 

(ľudová) 

Tam okolo Levoči (ľudová) 

A dze idzeš, Helenko 

(ľudová) 

Z brezového dreva voda 

kvapká  (ľudová) 

Išiel strašiak do huty (ľudová) 

Sedemdesiat sukieň mala 

(ľudová) 

Jedna ruža dve ruže  (ľudová) 

Vysoký jalovec (ľudová) 

 Nakresliť hudobné nástroje 

 Určiť hudobný nástroj podľa sluchu 

 Oboznámiť sa s druhmi tancov 

 Oboznámiť sa s hudobnými štýlmi 

 Nakresliť husľový kľúč 

 Osvojiť si rytmus v 2/4 a 2/4 takte 

 Rozoznávať striedanie melodických 

častí 

 Rozlíšiť sluchom hudobné nástroje 

 Odlišovať plynulý a úsečný spev 

 Prehlbovať čistotu kolektívneho 

spevu 

 Osvojiť si slová piesne 

 Zvláduť melódiu piesne 

medziľudské vzťahy 

Environmentálna výchova 

-viesť k ochrane rastlín , 

ochrane životného prostredia 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – rodinná výchova,  

ľudské práva  

 

Environmentálna výchova 

– kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

Ochrana života a zdravia – 

-zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – dôležitosť 

vzdelávania 

Environmentálna výchova 

– kladný vzťah k prírode 



 

 

Učebné osnovy hudobná výchova  7. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

Umenie 

a kultúra 

 Hudobná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 spievať osvojované piesne správne rytmicky a čisto intonačne v durovej a molovej 

tónine,    

 poznávať dvojdielnosť a trojdielnosť melódie v piesňach a skladbách na 

počúvanie,                    

 vedieť rozoznať zvuk muţského speváckeho zboru,                                                                         

 vedieť rozlišovať pieseň so sprievodom, zborovú scénu a melodrámu,                                                

 prehlbovať schopnosť rozoznávať symfonický a dychový orchester, malý 

inštrumentálny  súbor, hru jednotlivých známych nástrojov a nástrojových skupín. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 rozumieť obsahu spievaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, zaspievať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, sústrediť sa na prehrávané piesne, 

 prejavovať spôsobilosť spájať hudbu a pohyb. 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou spievaní, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých, 

 dokázať ohodnotiť výkony iných, 

 zúčastňovať sa na speváckych súťažiach a kultúrno-spoločenských podujatiach. 

 dokázať pomenovať základné druhy hudobných žánrov, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície a ľudové piesne, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 poznať kultúru svojho národa, 

 poznať piesne a skladby na počúvanie iných národov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 



 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Ukážka zvukového záznamu 

Metódy dialogické 

Demonštrácia hudobného diela 

Metódy vysvetľovania 

Metódy výkladu 

Frontálna výučba 

Individuálna práca  

Diferencovaná práca 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 7. ročník  

Názov tematického celku / 

Témy 
H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Piesne na spev žiakov 19   

Spievanky, spievanky (ľudová); 

 Ej, zalužicky poľo (ľudová); Ide 

furman  

dolinou (ľudová);  

Trenčín, dolinečka (ľudová); 

Kysuca, Kysuca (ľudová); 

  Zvládnuť text piesne 

 Zvládnuť správne dýchanie 

 Spievať technicky správne 

 Spojiť spev s hrou na telo 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

-rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Išeu Macek do  

Mauacek (ľudová);  

Hej, keď ma šikovali (ľudová); 

Všetci ľudia povedajú (ľudová);  

Kázala  

mi mati (ľudová);  

 

  Zvládnuť text piesne 

 Spievať technicky správne 

 Vytlieskať rytmus piesne 

 Spojiť spev s rytmizovaním 

 

 Ovládať hru na telo 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

Ach synku, synku (ľudová); 

Pieseň o jari (J. Matuška); Všetko 

sa chystá na  

zimu (S. Hochel 

  Určovať vlastnosti vnímaných zvukov - 

dĺžky, intenzity (dlhý tón/zvuk - krátky, 

hlasný - tichý, hudba - ticho, 

hudba/ľudský hlas - reč  

 Zopakovať jednoduché rytmické modely 

 Pokúsiť sa doprevádzať jednoduchú 

pieseň 

-rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Piesne a skladby na počúvanie 8   

Spievajţe si spievaj (ľudová); 

Zvoní, zvoní zvonček (M. 

  Udržať pozornosť pri počúvaní piesní 

 Porozumieť textu piesne 

 Zreprodukovať pieseň 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 



 

 

Novák); Uspávanka, Keby som 

bol  

vtáčkom (M. Schneider-

Trnavský); Hajulienky, haj (Z. 

Mikula); Marmurjeva (S. 

Stračina),  

Labula (M. Novák);  

 Sluchom rozlíšiť žáner piesne 

 Vyjadriť tému piesne výtvarným 

prejavom 

 Počúvať rómske piesne 

 Počúvať vianočné koledy 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

Cigánsky barón (J. Straus); 

Humoreska (A. Dvořák); 

Zbojnícke tance (J.  

Cikker); Gopak z opery 

Soročinský jarmok (M. P. 

Musorgskij); Polky z lašských 

tancov (L.  

Janáček); Dieťa zaspáva (R. 

Schumann). 

  Počúvať pozorne ľudové  piesne 

z rôznych krajov 

 Vážiť si svoju kultúru 

 Pokúsiť sa zreprodukovať pieseň 

 Počúvať vokálne miniatúry, ľudové piesne 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu – láska matky k 

dieťaťu 

Hudobno-pohybové hry 6   

Sedemdesiat sukien mala 

(ľudová); Povedal mi jeden 

chlapec (ľudová); Tancovala a 

neznala  

(ľudová); Svätenie jari (M. 

Novák) 

  Osvojiť si text piesne  

 Vyjadriť pieseň pohybom 

 Mať radosť z pohybu a spevu 

 Osvojiť si prísunný krok 

 Zatancovať jednoduchý tanček 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využívať IKT pri získavaní 

a spracúvaní informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

Proces 

V piesňach žiaci vyhľadávajú rozmanité rytmické útvary. Jednoduchým pohybom, spevom 

a nástrojovou hrou ich precvičujú a obmieňajú, sluchom ich porovnávajú a rozlišujú. 

V ľudovej tanečnej hre  vytvárajú jednoduchú pohybovú charakteristiku rozličných postáv. 

Osvojujú si tanečný krok polky a karičky. Rozvíjajú inštrumentálne sprievody piesní na 

melodických elementárnych nástrojoch pomocou päťtónového radu (e, d, c, g, a). 

V tesnom spojení s osvojovanými skladbami získavajú prvé poznatky o A. Dvořákovi, M. 

Schneiderovi -Trnavskom a J. Cikkerovi. 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy hudobná výchova 8. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

Umenie 

a kultúra 

 Hudobná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 spievať čisto, rytmicky správne s výraznou výslovnosťou a zmenami dynamiky, 

 spievať dychovo úsporne a so správnou rezonanciou, 

 usilovať sa o výrazný prednes zodpovedajúci žánru a charakteru piesne, 

 prehlbovať schopnosť rozoznávať hru jednotlivých známych nástrojov, 

 rozoznať zvuk fagota v inštrumentálnych skladbách, 

 rozlišovať modernú hudbu 20. storočia od staršej hudby. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyhľadávať rozmanité rytmické útvary, 

 rozumieť obsahu spievaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, zaspievať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, sústrediť sa na prehrávané piesne, 

 prejavovať spôsobilosť spájať hudbu a pohyb, 

 vnímať a prežívať hudbu aktívne, 

 dokázať slovne vyjadriť zážitok z počúvanej hudby, 

 reprodukovať rôzne motívy, témy a časti skladieb. 

 dokázať spočítať takty v piesni, 

 rozlišovať druhy nôt (štvrťová, polová, celá, osminová), 

 roozlíšiť v piesňach prvý a druhý hlas. 

 prejavovať aktivitu pri práci s interaktívnou tabuľou, 

 využívať možnosti zhromažďovania informácií z internetu, 

 dokázať používať výukové programy vo vyučovaní, 

 dokázať vyhľadať a vytlačiť výukové materiály. 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou spievaní, 

 uznávať aj výkon druhých, dokázať ho ohodnotiť, 

 postrehnúť výrazné hudobné myšlienky, 



 

 

 zúčastňovať sa na speváckych súťažiach a kultúrno-spoločenských akciách, 

 osvojovať a upevňovať svoje správanie na koncertoch a slávnostných podujatiach. 

 odstraňovať vzniknuté problémové situácie pri speve, 

 predchádzať konfliktom správnou komunikáciou, 

 zabraňovať opätovným konfliktným situáciám. 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, 

 rešpektovať názory iných, 

 schopnosť spolupracovať v kolektíve, 

 mať v úcte svoj život a chrániť ho. 

 formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov, 

 formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, 

 dokázať pomenovať základné druhy hudobných žánrov, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície a ľudové piesne, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 poznať kultúru svojho národa, 

 poznať piesne a skladby na počúvanie iných národov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metódy vysvetľovania 

Metódy výkladu 

Dialogické metódy 

Metódy demonštrácie 

Ukážka zvukového záznamu 

Metódy pozorovania 

Diferencovaná práca 

Individuálna práca  

Frontálna práca 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - hudobná výchova 8. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Piesne na spev  19   

Ej, padá, padá rosička (ľudová)   Spievať intonačne čisto.   

 Osvojiť si rytmus v 4/4 takte.  

Environmentáln



 

 

Tancujem, tancujem (ľudová) 

Horela lipka, horela (ľudová) 

Zasadil som tri stromčeky 

(ľudová) 

Trenčín, dolinečka (ľudová) 

Mala som milého (ľudová) 

Hore Hron, dole Hron (ľudová) 

Ej, čo koho do toho (ľudová) 

Horička, hora, zelená hora 

(ľudová) 

Nebola som veselá (ľudová) 

Tam okolo chotára (ľudová) 

Prídi ty šuhajko (ľudová) 

Cez zelené žitko (ľudová) 

Staviame máje (ľudová) 

Ej, Jáne, Jáne (ľudová) 

Dobré ráno (A. Čobej) 

Hej, pod Kriváňom (S. Tomášik) 

Slovenčina moja (J. Valašťan - 

Dolinský) 

Moja rodná zem (A. Čobej) 

Zvončeky (M. Žikavská) 

Narodil sa Kristus Pán (koleda) 

V slzách matička sedela (K. 

Ruppeldt) 

 Zaspievať pieseň v rôznych tóninách. 

 Hrať na detských hudobných nástrojoch. 

 Zaspievať pieseň v rôznom tempe. 

 Dokázať sa orientovať v notovom 

zázname. 

 Vytlieskať rytmus piesne. 

 Utvoriť sprievod na detských hudobných 

nástrojoch. 

 Prehlbovať čistotu kolektívneho spevu. 

 Osvojiť si slová piesne. 

 Diferencovať plynulý a úsečný spev. 

 Taktovať pieseň v 2/4 takte. 

 Určiť takty v danej piesni. 

 Osvojiť si melódiu piesne. 

 Nakresliť noty. 

 Rozlíšiť noty a pomlčky. 

 Rozlišovať dynamiku piesne. 

 Rozlíšiť melódiu piesne. 

 Rytmizovať pieseň. 

 Striedať individuálny a skupinový spev. 

 Rozlíšiť tempo piesne. 

 Rozoznávať striedanie melodických 

častí. 

a výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

 

Piesne a skladby na počúvanie 10    

Kvetinový valčík (P. I. 

Čajkovskij) 

Slovenská sonatína 

(M.Schneider-Trnavský) 

Kto za pravdu horí (K. Kuzmány) 

Hoj, vlasť moja (M. Schneider-

Trnavský) 

Pieseň o rodnej zemi (G. Dusík) 

Uspávanka (J. Brahms) 

  Postrehnúť výrazové hudobné 

myšlienky. 

 Rozlíšiť charakter a tempo skladby. 

 Spoznávať kultúru svojho národa. 

 Rozlišovať striedanie melodických častí. 

 Vyjadriť zážitok z počutej skladby. 

 Určiť hudobný nástroj podľa sluchu. 

 Reagovať na znejúcu skladbu pohybom. 

 Rozlíšiť hudobné nástroje v orchestri. 

 Oboznámiť sa s hudobnými štýlmi. 

Environmentáln

a výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 



 

 

Tance z Pohronia (A. Moyzes) 

Peter a vlk (S. Prokofiev) 

Vodník (Z. Fibich) 

Spi, duša, spi (M. Schneider-

Trnavský) 

 

 Rozlíšiť dychové a sláčikové hudobné 

nástroje. 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

Hudobno-pohybové hry a tance 4    

Okolo Súče vodička tečie 

(ľudová) 

Pod tým nasim okienečkom 

(ľudová) 

Štrnka, brnka (ľudová) 

Vtáčkovia (ľudová) 

  Vyjadriť charakter hudobno-pohybovej 

hry. 

 

 Spájať tanec so spevom. 

 

 Pomenovať druhy tancov. 

 Spočítať takty, označiť počet. 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

 

Proces 

Pri práci s piesňami čardášového charakteru si žiaci osvojujú tanečný krok čardáša.  

Jednoduchým spôsobom využívajú klasické hudobné nástroje na inštrumentálny sprievod 

piesní základnými harmonickými funkciami (tónika, dominanta, subdominanta). 

Oboznamujeme žiakov s muzikálom - ukážky z My Fair Lady (F. Loewe) alebo Cyrano z 

predmestia (Hamel – Varga). Oboznámime ich tiež s muzikálom pre mládež. Výber piesní na 

spev a piesní a skladieb na počúvanie dopĺňame regionálnou hudbou a hudbou podľa výberu 

učiteľa. V tesnom spojení s osvojovanými skladbami získavajú poznatky o S. Prokofievovi a 

A. Moyzesovi. 

Učebné osnovy hudobná výchova 9. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

Umenie 

a kultúra 

 Hudobná výchova 1 1 

 Spolu 1 1 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 spievať čisto, rytmicky správne s výraznou výslovnosťou a zmenami dynamiky, 

 spievať dychovo úsporne a so správnou rezonanciou, 

 usilovať sa o výrazný prednes zodpovedajúci žánru a charakteru piesne, 

 prehlbovať schopnosť rozoznávať hru jednotlivých známych nástrojov, 

 rozoznať zvuk fagota v inštrumentálnych skladbách, 

 rozlišovať modernú hudbu 20. storočia od staršej hudby. 



 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete hudobná výchova v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyhľadávať rozmanité rytmické útvary, 

 rozumieť obsahu spievaného textu, dokázať ho ústne zreprodukovať, zaspievať, 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, sústrediť sa na prehrávané piesne, 

 prejavovať spôsobilosť spájať hudbu a pohyb, 

 vnímať a prežívať hudbu aktívne, 

 dokázať slovne vyjadriť zážitok z počúvanej hudby, 

 reprodukovať rôzne motívy, témy a časti skladieb. 

 dokázať spočítať takty v piesni, 

 rozlišovať druhy nôt (štvrťová, polová, celá, osminová), 

 roozlíšiť v piesňach prvý a druhý hlas. 

 prejavovať aktivitu pri práci s interaktívnou tabuľou, 

 využívať možnosti zhromažďovania informácií z internetu, 

 dokázať používať výukové programy vo vyučovaní, 

 dokázať vyhľadať a vytlačiť výukové materiály. 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovou spievaní, 

 uznávať aj výkon druhých, dokázať ho ohodnotiť, 

 postrehnúť výrazné hudobné myšlienky, 

 zúčastňovať sa na speváckych súťažiach a kultúrno-spoločenských akciách, 

 osvojovať a upevňovať svoje správanie na koncertoch a slávnostných podujatiach. 

 odstraňovať vzniknuté problémové situácie pri speve, 

 predchádzať konfliktom správnou komunikáciou, 

 zabraňovať opätovným konfliktným situáciám. 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, 

 rešpektovať názory iných, 

 schopnosť spolupracovať v kolektíve, 

 mať v úcte svoj život a chrániť ho. 

 formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov, 

 formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, 



 

 

 dokázať pomenovať základné druhy hudobných žánrov, 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo, ľudové tradície a ľudové piesne, 

 mať osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

 poznať kultúru svojho národa, 

 poznať piesne a skladby na počúvanie iných národov. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Metódy vysvetľovania 

Metódy výkladu 

Dialogické metódy 

Metódy demonštrácie 

Ukážka zvukového záznamu 

Metódy pozorovania 

 

Diferencovaná práca 

Individuálna práca  

Frontálna práca 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie- hudobná výchova 9. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané vzdelávacie výstupy Prierezové témy 

Piesne na spev  19   

Prala som ja na potôčku (ľudová) 

Ja som chlapec vrtký (ľudová) 

Limbora, limbora (ľudová) 

Tam okolo Levoči (ľudová) 

Zaleť sokol, biely vták (ľudová) 

Javorník, Javorník (ľudová) 

Z Východnej dievčatá (ľudová) 

Poďme bratia do Betlema 

(ľudová) 

Neďaleko mlyna (ľudová) 

 Sobotienka ide (ľudová) 

Na tej Detve (ľudová) 

Žalo dievča, žalo trávu (ľudová) 

Láska, Bože, láska (ľudová) 

 Mám ja kosu, kosičku (ľudová) 

Neodchádzaj slniečko (A. Čobej) 

 Keby som mal gitaru (A. Čobej) 

 Lúčenie, lúčenie (O. Francisci - 

  Spievať intonačne čisto.   

 Osvojiť si rytmus v 4/4 takte.  

 Zaspievať pieseň v rôznych tóninách. 

 Hrať na detských hudobných nástrojoch. 

 Zaspievať pieseň v rôznom tempe. 

 Dokázať sa orientovať v notovom 

zázname. 

 Vytlieskať rytmus piesne. 

 Utvoriť sprievod na detských hudobných 

nástrojoch. 

 Prehlbovať čistotu kolektívneho spevu. 

 Osvojiť si slová piesne. 

 Diferencovať plynulý a úsečný spev. 

 Taktovať pieseň v 2/4 takte. 

Environmentáln

a výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 



 

 

B. Wallnerová) 

 

 Určiť takty v danej piesni. 

 Osvojiť si melódiu piesne. 

 Nakresliť noty. 

 Rozlíšiť noty a pomlčky. 

 Rozlišovať dynamiku piesne. 

 Rozlíšiť melódiu piesne. 

 Rytmizovať pieseň. 

 Striedať individuálny a skupinový spev. 

 Rozlíšiť tempo piesne. 

 Rozoznávať striedanie melodických 

častí. 

rodine 

 

Piesne a skladby na počúvanie 10   

Árie z opier (Verdi, Bisset, 

Cikker ) 

Piesne z muzikálov (West Side 

Story, Na skle maľované) 

Piesne z operiet (Strauss, Dusík, 

Lehár ) 

Džezové piesne, country, rock 

and roll  

  Postrehnúť výrazové hudobné 

myšlienky. 

 Rozlíšiť charakter a tempo skladby. 

 Spoznávať kultúru svojho národa. 

 Rozlišovať striedanie melodických častí. 

 Vyjadriť zážitok z počutej skladby. 

 Určiť hudobný nástroj podľa sluchu. 

 Reagovať na znejúcu skladbu pohybom. 

 Rozlíšiť hudobné nástroje v orchestri. 

 Oboznámiť sa s hudobnými štýlmi. 

 Rozlíšiť dychové a sláčikové hudobné 

nástroje. 

Environmentáln

a výchova 

-vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

Osobnostný  

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

 

Hudobno-pohybové hry a tance 4    

Ľudové tanečné hry a ľudové 

tance  

 

Pohybová improvizácia v rytme 

modernej hudby. 

 

  Vyjadriť charakter hudobno-pohybovej 

hry. 

 Spájať tanec so spevom. 

 Pomenovať druhy tancov. 

 Spočítať takty, označiť počet. 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole a 

rodine 

Proces 

Pri osvojovaní piesní a v hudobno-pohybových prejavoch zohľadňujeme regionálne 

osobitosti. V hudobno-pohybových činnostiach môžeme uplatňovať diskotékové tance, 

rockovú a jazzovú hudbu s prihliadnutím na úroveň hudobných schopností a záujem žiakov. 

Pri vyjadrovaní hudby pohybom vychádzame z už osvojených pohybových prvkov. 

 

 



 

 

Učebné osnovy telesná  a športová výchova  2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

 

Charakteristika predmetu 

Telesná výchova ako výchovná a vzdelávacia činnosť má vo vyučovaní svoje dôležité 

postavenie. Zameranosť telesnej výchovy v 1.ročníku je pôsobiť predovšetkým na telesný 

a pohybový vývoj, upevňovanie jeho zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti, získavanie praktického a teoretického vzdelávania a kladných citových zážitkov 

z tejto činnosti. Významne prispievať k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu 

žiakov a plniť tak významnú  kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Nezanedbateľné je 

využívanie rôznych primeraných pohybových prostriedkov, ktoré by mali prispievať 

k celkovému vývinu osobnosti. Splniť a upevniť potrebu každodennej pohybovej aktivity, 

utvoriť návyk na pravidelné cvičenie, pociťovať radosť z pohybu, formovať u žiakov zdravý 

životný štýl. Prostredníctvom pohybu a pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne 

ovplyvňovať zdravotný stav organizmu žiakov. 

Žiaci našej školy majú rôzne obmedzenia v oblasti pohybu, rovnováhy, pohybovej orientácie,  

preto je potrebné a nevyhnutné tomu prispôsobiť aj obsah vzdelávania v tomto vyučovacom 

predmete. 

V prvej fáze je potrebné sprostredkovať im vedomosti o svojom tele, poznať svoju výšku, 

váhu, osvojiť základné pravidlá hygieny a bezpečnosti.  To znamená, že prvé hodiny 

predmetu budú zamerané na zdravotné cviky, osvojovanie si základných postojov 

a udržiavanie rovnováhy. 

V druhej fáze základnou činnosťou bude chôdza. – chôdza po priamke a vlnovke. Neskôr 

možno zaradiť aj beh, skok, lezenie, hádzanie, prenášanie a nosenie lopty. Týmito činnosťami 

sa bude rozvíjať u žiakov správne udržanie rovnováhy pri pohybe, chytanie a vedenie lopty, 

správna orientácia v priestore a  zmyslové vnímanie. Žiaci majú osvojiť aj nástup do radu a do 

zástupu. 

V tretej fáze možno zaradiť aj hudobno–pohybovú výchovu - jednoduché pohybové 

vyjadrenie hudobných pojmov ako ticho -  silno, alebo rýchlo – pomaly.  



 

 

Ťažiskom vyučovania nebude len osvojenie si potrebných a vopred určených cvikov, ale 

formovanie vzťahov v kolektíve žiakov, výchova k disciplíne, vlastnej pohybovej aktivite, 

radosti z pohybu, ale aj prípadné zlepšenie telesného stavu organizmu.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Hlavným cieľom a poslaním vyučovacieho predmetu telesná výchova je zdravý rast a správny 

psychomotorický vývin žiaka. Poskytnúť mu potrebné teoretické poznatky a praktické 

zručnosti a radostné prežívanie pohybovej činnosti.. Veku primerane sprostredkovať 

jednoduché pohybové činnosti a vychovať žiakov disciplinovaných a čestných v súťažiach 

a hrách. 

Špecifické ciele vyučovacieho predmetu v 2. ročníku: 

 poskytnúť žiakom čo najviac pohybových podnetov a rozvíjať ich prirodzenú 

pohyblivosť, 

 pasívne osvojiť základné povely, 

 rozvíjať obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu v kondičných cvičeniach, 

 upevňovať základné hygienické návyky a dodržiavanie zásad bezpečnosti pri cvičení . 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova v druhom ročníku využívame 

výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 rozvíjať kultúrny pohybový prejav, 

 porozumieť pokynom a povelom vyučujúceho a dokázať to aj pohybovo zrealizovať, 

 rozvíjať pohybovú výkonnosť a telesnú zdatnosť, 

 dodržiavať základné pravidlá súťaží, pohybových cvičení, 

 rozvíjať zmysel pre socializáciu v kolektíve, súdržnosť a vzájomnú pomoc pri cvičení. 

 rozvíjať schopnosť sebakontroly pri cvičení, 

 dodržiavať vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných žiakov, 

 uvedomiť si význam pohybu pre zdravie a život človeka, 

 dbať na dôsledné vykonanie pohybovej činnosti, 

 korigovať nesprávne vykonávanie určitých pohybov, 

 predchádzať možným úrazom. 

 dbať na samostatnú prípravu pred pohybovou  činnosťou, 

 rozvíjať vytrvalosť, silu, rýchlosť, obratnosť, flexibilita a pohotovosť, 



 

 

 utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu pri pobytoch vonku, 

 osvojiť si základné zručnosti a vedomosti na úrovni schopnosti bezpečného pohybu 

v nenáročnom teréne, 

 dokázať zhodnotiť vlastný pohybový výkon a výkon druhých, 

 rozvíjať schopnosť rovnomerného rozloženia síl pri pohybovej činnosti. 

 dokázať privolať potrebnú pomoc v krízových situáciách, 

 upevňovať silu samostatnosti, rozhodnosti a zodpovednosti pri cvičení, 

 zlepšovať schopnosť odstraňovania nedostatkov pri cvičení. 

 prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou  (nevzdávať sa), 

 utvárať stav pohody (fyzickej, psychickej a sociálnej), 

 posilňovať vôľové vlastnosti ako trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť,  

sebaovládanie, 

 utvárať schopnosti chápať, akceptovať a rešpektovať pravidlá hry. 

 zvládnuť kultúrny pohybový prejav na základe hudobných podnetov, 

 schopnosť samostatne i v spojení so spoluhráčmi riešiť herné situácie, 

 rozvinúť spolupatričnosť a zmysel pre kolektívnosť, 

 schopnosť oceniť kvality súpera, zmieriť sa s prehrou. 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 používať vyučovacie programy, 

 používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Slovná metóda  

Praktická ukážka 

Motivačné rozprávanie 

Slovná metóda  

Dialogická 

Aktivizujúca 

Prípravné cviky – napodobňovanie 

Reprodukcia 

Didaktické hry 

Dialóg 

Výklad 

Individuálna forma práce 

Frontálna 

Skupinová  



 

 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 2. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

 

Poradové cvičenia 

 

3  

 

Povely a základné postoje   Reagovať na povely učiteľa 

 Osvojiť si základné postoje – Pozor! – Pohov! 

 Porozumieť základným povelom  

 

Ochrana života a zdravia 

-pozitívne vnímať základné zručnosti 

ako súčasť  upevňovania si zdravia, 

bezpečnosť pri hrách 

 

Dopravná výchova 

-bezpečnosť na ceste 

 

 

Nástupy do radu   Zvládnuť a správne reagovať na povely učiteľa 

 Posilniť svalové skupiny 

 Nastúpiť do radu. Ovládať povely: Rozchod! 

Voľno ! 

Nástupy do družstva 

 

 

  Nastúpiť do družstva - do radu a do zástupu 

 Rešpektovať autoritu učiteľa 

 Nacvičiť nástupy družstva 

 

Kondičné cvičenia 

 

15  

 

Beh   Rozvíjať orientáciu v priestore 

 Behať rýchly beh do 20 m po priamej 

a slalomovej dráhe s predbiehaním 

 Behať vytrvalostný beh 

 Behať striedavý beh až do 12 minút 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri hrách, pohyb na 

čerstvom vzduchu 

 

Cvičenie na rebrinách   Vystupovať a zostupovať na rebrinách 

 Nacvičovať koordináciu pohybu v priestore 

 Nacvičovať správne držanie tela 

 Vyliezať a zliezať po rebrinách 

 Vyskakovať a zoskakovať z rebrín 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri hrách, pohyb na 

čerstvom vzduchu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-kamarátstvo a vzájomná pomoc, vzťah 

chlapec – dievča 

 

Dopravná výchova 

-dodržiavanie zásady fair play 

 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana prírody, poznávanie súvislosti 

prírodných javov 

 

 

Cvičenia s krátkym 

a dlhým švihadlom 

  Správne preskočiť cez švihadlo jednonož, 

striedaním nôh, znožmo 

 Zdokonaľovať odraz a doskok 

 Behať v zástupe so švihadlom 

 Podliezať a preskakovať napnuté švihadlo 

 Podbiehať krúžiace švihadlo 

Cvičenia s lanom 

 

  Podliezať lano 

 Preťahovať sa v družstvách približne rovnakej 

výkonnosti 

 Chodiť po lane s dodržaním rovnováhy 

Cvičenia s loptou 1 – 1,5 

kg 

  Nosiť, prenášať loptu pri cvičeniach 

 Gúľať loptu a podávať ju na mieste i v pohybe 

 Chytať loptu po odraze 

 Správne prihrať loptu 

Cvičenia s využitím 

lavičky  

 

 

 

 

  Nacvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť 

 Vyskočiť, zoskočiť z lavičky jednonožmo i 

znožmo 

 Chodiť po lavičke so zmenami postojov 

a polôh,  nosením predmetu 

 Vystupovať, vyliezať a vybiehať na šikmo 

zavesenú lavičku s obmenami 



 

 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

-nácvik sebadisciplíny 

 

Cvičenie s použitím debny 

ako prekážky 

 

 

 

 

  Preliezať, prebiehať a preskakovať jednotlivé 

diely debny 

 Vystupovať a vyskakovať na debnu z 3 až 4 

dielov 

 Zoskakovať z debny na pružnú podložku 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-nácvik sebadisciplíny 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana prírody, poznávanie súvislosti 

prírodných javov 

 
Jazda na kolobežke 

 

 

 

 

 Nacvičovať techniku jazdy 

 Dodržiavať bezpečnosť pri jazde a predchádzať 

úrazom 

 Podeliť sa s pomôckou so spolužiakom  

 Nacvičiť pedálovanie a rýchlosť 

 

Prípravné cvičenia 

 

8  

 

Prostné cvičenia  

 

 Rozvíjať pohybovú koordináciu  

 Cvičiť cviky na pretiahnutie a posilnenie 

svalových skupín 

 Udržať pohybový rozsah v chrbtici a v kĺboch 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-nácvik sebadisciplíny 

 

 

Rytmická gymnastika a 

tanec 

 

13  

 

Rytmizovaná chôdza a beh   Osvojiť si rytmické cítenie 

 Zdokonaliť pohybový prejav 

 Rozvíjať estetické cítenie 

Multikultúrna výchova 

-naša kultúra, zvyky tradície (tanec) 

Základy rytmickej 

gymnastiky a tance 

Prísunný krok, poskočný 

krok, cval stranou 

 

  Skoordinovať pohyby rúk a nôh s hudbou, nôh 

i trupu podľa riekaniek, piesní a hudobného 

sprievodu 

 Precítiť melódiu piesní pohybom tela 

 Chápať význam taktu, rytmu, melódie a vedieť 

ich využiť v spojitosti s pohybovou kultúrou 

Vyjadrenie hudobných 

pojmov: ticho – silno, 

pomaly – rýchlo, nízko - 

vysoko 

  Pohybovo vyjadriť hudobné pojmy: ticho – 

silno, pomaly – rýchlo, nízko - vysoko 

 Vyjadriť svoje zážitky z pohybu 

 Zvládnuť jednoduchý tanec 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-kamarátstvo a vzájomná pomoc, vzťah 

chlapec - dievča 

 

 

Akrobacie 

 

8  

 

Zo sedu pádom vzad, ľah 

vznesmo, stoj na lopatkách 

s oporou v bokoch – ľah 

vznesmo, pádom späť do 

sedu 

  Cvičiť akrobacie zo sedu pádom vzad, ľah 

vznesmo, stoj na lopatkách s oporou v bokoch 

– ľah vznesmo, pádom späť do sedu 

 Dodržiavať pokyny učiteľa 

Environmentálna výchova 

-vzťah k zvieratám, aj stromy majú 

svoje tajomstvá, starostlivosť o zvieratá 

vo voľnej prírode 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Z drepu spojeného, 

predpažiť – kotúľ vpred do 

drepu spojného, predpažiť 

  Rozvíjať odrazové schopnosti 

 Osvojiť si zostavu: z drepu spojného predpažiť 

– kotúľ vpred do drepu spojného, predpažiť 



 

 

Kotúľ vpred a výskok 

prehnuto do stoja  

  Udržiavať  rovnováhu pri cvičení 

 Dodržiavať koordináciu pohybov 

 Posilňovať svalstvo celého tela 

 Kotúľať sa vpred s výskokom prehnuto do 

stoja 

 

-prosba zvierat o pomoc, nácvik 

sebadisciplíny, tradície našich predkov, 

kamarátstvo pri hrách 

Ochrana života a zdravia 

-zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, 

športom k zdravému spôsobu života 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana lesov, aj stromymajú svoje 

tajomstvá, poznávanie súvislosti 

prírodných javov 

Kotúľ vpred na zvýšenej 

podložke 

  Kotúľať sa vpred na zvýšenej podložke 

 Počúvať a dodržiavať pokyny učiteľa 

Kotúľ vzad na mierne 

šikmej podložke 

  Kotúľať sa vzad na mierne šikmej podložke 

 Váľať sa a kotúľať sa vzad po mierne šikmej 

podložke 

 Posilňovať svalstvo nôh 

 Riadiť sa pokynmi učiteľa 

 

Atletika 

 

9  

 

Rýchly beh na 30 – 50 m   Nacvičiť tiché našľapovanie pri behu 

 Behať rôznym tempom 

 Reagovať na povely učiteľa 

Environmentálna výchova 

e-stetické vnímanie prírody, 

poznávanie súvislosti  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-adekvátne reagovať pri víťazstve 

i prijať prehru s uznaním kvalít súpera 

 

Ochrana života a zdravia 

-význam hier pre zdravie, zábavu, 

psychické uvoľnenie a pod. 

Skok do diaľky z miesta 

s odrazom znožmo 

  Skákať znožmo na mieste a z miesta 

 Rozvíjať odrazové schopnosti 

 Preskakovať s odrazom na jednej nohe 

Skok do diaľky z rozbehu 

 

 

 

  Udržiavať  rovnováhu pri cvičení 

 Dodržiavať koordináciu pohybov 

 Posilňovať svalstvo celého tela 

Hod loptičkou horným 

oblúkom do diaľky 

  Rozvíjať koordináciu rúk a tela 

 Nacvičiť hod loptičkou horným oblúkom 

 Neubližovať si pri cvičení 

 Hod loptičkou na cieľ 

 

 

 

  Upevňovať hod loptičkou na cieľ 

 Nacvičovať silu a presnosť hodu na cieľ 

 Cvičiť rovnováhu a obratnosť 

 

                               

Základné činnosti 

športových hier 

 

10  

 

Nadhadzovanie a chytanie 

lopty na mieste i v chôdzi 

  Hádzať si loptu s dodržiavaním  usporiadania 

v kruhu 

 Nacvičovať správne držanie tela 

 Nacvičovať rôzne typy chôdze 

Ochrana života a zdravia 

-význam hier pre zdravie, zábavu a 

psychické uvoľnenie, bezpečnosť pri 

cvičeniach s náradím 

 

Ochrana života a zdravia 

-radosť z pohybu, športovania 

 

Dribling na mieste   Nacvičovať správne uchopenie lopty 

 Prihrať loptu spoluhráčovi 

 Rešpektovať  spoluhráča 

Podávanie lopty   Nosiť, prenášať loptu pri cvičeniach 

 Gúľať loptu a podávať ju na mieste i v pohybe 

 Chytať loptu po odraze 

Prihrávky   Prihrávať loptu obojruč trčením 

 Nacvičovať vrchnú prihrávku jednoruč 

 Rozvíjať zmysel pre presnosť 

 Nacvičovať vrchné chytenie obojruč 



 

 

Proces 

Na hodinách telesnej a športovej výchovy postupne rozvíjame u žiakov prirodzenú 

pohyblivosť, obratnosť, estetický pohybový prejav a rytmické cítenie vo vzťahu k priestoru a 

času. Vytvárame predpoklady k správnemu držaniu tela a predchádzame funkčným 

nedostatkom pohybového systému. Žiaci si osvojujú špeciálnu obratnosť, kĺbovú 

pohyblivosť, odrazové schopnosti, pružnosť a rovnováhu. 



 

 

 

Učebné osnovy telesná a športová výchova  3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 podporovať a sústavne rozvíjať záujem o pohybovú aktivitu, 

 pestovať v žiakoch hygienické návyky a kladný vzťah k pohybu, k cvičeniu a športu, 

 rozvíjať pohybovú zdatnosť a pohybovú výkonnosť, 

 uplatňovať osvojené základné povely a určené poradové cviky. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova v treťom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 s realizovanými pohybovými aktivitami. 

 rozvíjať kultúrny pohybový prejav. 

 dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach vo svojom okolí. 

 interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou. 

 byť tolerantný pri iných názoroch pri riešení aktuálneho problému súvisiaceho so 

športovou aktivitou. 

 rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

 rozvíjať logické myslenie pri taktických hrách, 

 dokázať zhodnotiť svoj pohybový prejav aj výkon ostatných spolužiakov, 

 mať záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti športu, 

 používať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch. 

 vytvoriť si vlastnú identitu pri aktívnej športovej činnosti, 

 vedieť kooperovať pri športových hrách, 

 realizovať vo voľnom čase s kamarátmi naučené športové hry a športové aktivity 

v rôznom prostredí. 

 využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacimi 

so športovými aktivitami, 

 aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy aj vo svojom voľnom čase, 

 prejavovať radosť zo získaných zručností a schopností. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Slovná metóda  

Praktická ukážka 

Motivačné rozprávanie 

Slovná metóda  

Dialogická 

Aktivizujúca 

Prípravné cviky – napodobňovanie 

Reprodukcia 

Didaktické hry 

Dialóg 

Výklad 

Individuálna forma práce 

Frontálna 

Skupinová  

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 3. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Poradové cvičenia 
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Základné povely   Osvojiť si základné postoje - Pozor!  Pohov! 

 Upevniť pasívne osvojené základné povely 

z nižších ročníkov 

 

 Reagovať na povely učiteľa 

 

Ochrana života a zdravia 

-pozitívne vnímať základné 

zručnosti ako súčasť  upevňovania 

si zdravia, bezpečnosť pri hrách 

 

 

Dopravná výchova 

-bezpečnosť na ceste 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-nácvik sebadisciplíny 

 

Nástupy  družstva do radu, 

dvojradu 

  Nastúpiť do radu. Ovládaťpovely: Rozchod!  

Voľno! 

 Nacvičiť nástupy družstva do radu, dvojradu 

 Rešpektovať autoritu učiteľa  aj  ostatných 

spolužiakov v družstve 

Nástupy družstva do 

zástupu a dvojstupu 

Obraty na mieste 

  Nacvičiť nástupy družstva do zástupu 

a dvojstupu 

 Oboznámiť sa s obratmi na mieste 

 

 Posilňovať svalstvo nôh a horných končatín 

 

Kondičné cvičenia 

 

15  

 

Cvičenia s využitím behu   Nacvičiť rýchly beh do 20 m po priamej 

alebo slalomovej dráhe so zmenami smeru 

s predbiehaním a preskakovaním nízkych 

prekážok 

 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri hrách, pohyb na 

čerstvom vzduchu 

Ochrana života a zdravia 



 

 

 Oboznámiť sa s vytrvalostným behom 

postupne až do 12 minút podľa možností 

žiakov 

 Rozvíjať beh vzad 

-kamarátstvo a vzájomná pomoc, 

vzťah chlapec - dievča 

 

Cvičenia s krátkym 

švihadlom 

  Opakovať preskoky znožmo, jednonož, 

striedavonož 

 Zameriavať sa pri cvičeniach na techniku 

a vytrvalosť 

 Preťahovať sa vo dvojiciach 

 

 

Dopravná výchova 

-dodržiavanie zásady fair play 

 

 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana prírody, poznávanie 

súvislosti prírodných javov 

 

 

 

Environmentálna výchova 

-vzťah k zvieratám, aj stromy majú 

svoje tajomstvá, starostlivosť 

o zvieratá vo voľnej prírode 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-bezpečnosť pri športoch 

Cvičenia s dlhým 

švihadlom 

  Preskakovať krúžiace švihadlo 

 Zdokonaľovať odraz a doskok 

 Nacvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť 

Cvičenia s využitím lana   Nacvičiť preťahovanie družstiev i po rýchlom 

uchopení lana z rôznych polôh 

 Podliezať lano 

 Rešpektovať spoluhráča 

 Neobviňovať iného pri prípadnom neúspechu 

Cvičenia s plnou loptou 1 

- 2 kg 

  Nosiť, prenášať, gúľať loptu 

 Podávať loptu na mieste i v pohybe 

 Využívať súťaživé štafety na zlepšenie 

kondičnosti 

Cvičenia s využitím 

lavičky 

  Precvičovať osvojené pohybové zručnosti 

a ich ďalší rozvoj na doske i kladinke lavičky 

(sklon lavičky asi 45°) 

 Dvíhať a nosiť lavičky 

 Chodiťpolavičke so zmenamipostojov 

a polôh,  nosenímpredmetu 

 Nacvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť 

Cvičenie na fit loptách   Precvičovať osvojené pohybové zručnosti 

z nižších ročníkov 

 Osvojiť si držanie tela a rovnováhy pri 

cvičeniach na fit lopte 

 Dodržiavať bezpečnosť a predchádzať 

úrazom 

 

Cvičenia s použitím 

rôznych prekážok 

  Vystupovať a vyskakovať na prekážku 

a zoskakovať na pružnú podložku 

 Nacvičiť rýchle preskoky odrazom jednonož 

medzi jednotlivými dielmi prekážky  

položenými na zemi 

 

 Preliezať, prebiehať a preskakovať prekážku 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-adekvátne reagovať pri víťazstve 

i prijať prehru s uznaním kvalít 

súpera 

 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-o význame hier pre zdravie, 

zábavu, psychické uvoľnenie a pod.   

 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana lesov, pohyb na čerstvom 

vzduchu 

 

 

 

 

Cvičenie s obručami   Osvojiť si jednoduché cviky s obručami 

 Nacvičiť jednoduché cviky s obručami 

 Dodržiavať pokyny učiteľa 

Pohybové hry   Osvojiť si jednoduché pohybové hry 

 Nacvičiť pravidlá a postup pri pohybových 

hrách 

 Dodržiavať disciplínu 

 Predchádzať úrazom 

Jazda na bycikli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nacvičovať pedálovanie 

 Cvičiť rovnováhu 

 Vyhýbanie sa nebezpečnému terénu 
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Prípravné cvičenia 

 

Prostné cvičenia   Zameriavať sa na rozvíjanie základnej 

pohybovej koordinácie 

 

 Zdokonaľovať techniku pohybu v kĺboch 

a chrbtici 

 Osvojiť si techniku posilňovania, 

uvoľňovania a preťahovania svalov 

Ochrana života a zdravia 

-zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia, športom k zdravému 

spôsobu života 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-nácvik sebadisciplíny, 

-formovať pozitívne vzťahy 

v skupinách, empatiu 

Prípravné cvičenia 

jednotlivca s náradím - s 

tyčou 

  Osvojiť si prípravné cvičenia s náradím - 

s tyčou 

 Opakovať úkony predvedené učiteľom 

 Rozvíjať hrubú aj jemnú motoriku končatín 

Rytmická gymnastika a 

tanec 
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Rytmizovaná chôdza a 

beh 

  Osvojiť si rytmické cítenie 

 Upevňovať rytmizovanú chôdzu a beh 

s využitím priestoru  

 Reagovať na zmeny v tempe 

 

 

 

Environmentálna výchova 

-ochrana prírody, poznávanie 

súvislosti prírodných javov 

 

 

 

 

Multikultúrna výchova 

-naša kultúra, zvyky tradície (tanec) 

Prísunný krok so zmenami 

v tempe 

  Skoordinovať pohyby rúk a nôh s hudbou, 

nôh i trupu podľa riekaniek, piesní 

a hudobného sprievodu 

 Nacvičiť prísunný krok so zmenami v tempe 

 Chápať význam taktu, rytmu, melódie 

a vedieť ich využiť v spojitosti s pohybovou 

kultúrou 

Využitie nacvičených 

tanečných prvkov 

miestnych ľudových 

tancov 

  Oboznámiťsa s miestnymi ľudovými tancami 

 Využiť a nacvičiť tanečné prvky z miestnych 

ľudových tancov 

 Precítiť tempo, rytmus melódiu piesní 

Polkový krok   Osvojiť si polkový krok 

 Vyjadriť svoje zážitky z pohybu 

 Zvládnuť jednoduchý tanec 

 

Akrobacie 
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Zo stoja na lopatkách 

oporou v bokoch - pádom 

vpred skrčmo 

  Cvičiť zo stoja na lopatkách oporou v bokoch 

- pádom vpred skrčmo 

 Reagovať na povely učiteľa 

 

Ochrana života a zdravia 

-zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia, športom k zdravému 

spôsobu života 

 

Kotúľ vpred   Nacvičiť kotúľ vpred 

 Dodržiavať koordináciu pohybov 

 

 Zvládnuť precvičované cviky 

Kotúľ vpred opakovane, 

posledný zakončený 

skokom prehnuto do stoja, 

vzpažiť 

  Oboznámiť sa s kotúľom vpred opakovane, 

posledný zakončený skokom prehnuto do 

stoja, vzpažiť 

 

 Posilňovať svalstvo tela 

 Poznať a dodržiavať základné pravidlá 

bezpečnosti pri cvičení 

Kotúľ vpred na zvýšenej 

podložke 

  Opakovať úkony predvedené učiteľom 

 Nacvičiť kotúľ vpred na zvýšenej podložke 

 Osvojiť si techniku správneho prevedenia 

kotúľa vpred 

 

 

Environmentálna výchova   

-vzťah k zvieratám, aj stromy majú 

svoje tajomstvá, starostlivosť 

o zvieratá vo voľnej prírode 

Kolíska vzad z rôznych 

postojov a polôh 

  Oboznámiť sa s kolískou vzad z rôznych 

postojov a polôh 

 Pochopiť význam rozcvičky pred samotným 

cvičením 



 

 

 Osvojiť si uvoľňovacie cvičenia primerané 

veku 
 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-prosba zvierat o pomoc, nácvik 

sebadisciplíny, tradície našich 

predkov, kamarátstvo pri hrách 

 

Kotúľ vzad do vzporu 

drepmo i opakovane 

  Precvičovať kotúľ vzad do vzporu drepmo 

i opakovane 

 Poznať a dodržiavať základné pravidlá 

bezpečnosti  pri cvičení 

 Rešpektovať autoritu učiteľa 

 

Atletika 
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Rýchly beh na 30 - 50 m 

s preskakovaním nízkych 

(20 cm) pravidelne 

rozostavaných prekážok 

  Nacvičiť rýchly beh na 30 - 50 m 

s preskakovaním nízkych (20 cm) pravidelne 

rozostavaných prekážok 

 Rozvíjať orientáciu v priestore 

 Upevňovať ohýbanie v kolenách počas behu 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-adekvátne reagovať pri víťazstve 

i prijať prehru s uznaním kvalít 

súpera 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia 

- význam hier pre zdravie, zábavu, 

psychické uvoľnenie a pod.   

Vytrvalostný beh do 12 

minút 

  Nacvičovať výdrž pri vytrvalostnom behu 

 Behať podľa inštrukcií učiteľa 

 Zdokonaľovať potrebu správneho dýchania 

počas vytrvalostného behu 

Skok do diaľky skrčmo z 

rozbehu 

  Nacvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť 

 Zdokonaliť odraz a doskok  

 Nacvičiť skok do diaľky skrčmo z rozbehu 

Hod loptičkou do diaľky 

a na cieľ 

  Nacvičiť hod loptičkou do diaľky a na cieľ 

 Posilňovať svalstvo rúk a nôh  

 Precvičovať správne držanie tela pri hode 

loptičkou do diaľky 

 Zdokonaľovať presnosť zamerania na cieľ 

Základné činnosti 

športových hier 
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Precvičovanie osvojených 

pohybových zručností 

z nižších ročníkov 

v zmenených, 

náročnejších podmienkach 

  Precvičiť osvojené pohybové zručnosti 

z nižších ročníkov v zmenených, 

náročnejších podmienkach 

 Dodržiavať pravidlá športových hier 

 Rešpektovať spoluhráča 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia, športom k zdravému 

spôsobu života 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-nácvik sebadisciplíny, 

-formovať pozitívne vzťahy 

v skupinách, empatiu 

Podávanie lopty na mieste 

i v pohybe 

  Podávať loptu na mieste i v pohybe 

 Nosiť, prenášať loptu pri cvičeniach 

 Gúľaťloptu a podávaťjunamiestei v pohybe 

Dribling v pohybe pravou 

i ľavou rukou 

  Nacvičiť dribling v pohybe pravou i ľavou 

rukou 

 Posilňovať svalstvo horných končatín 

 Nacvičovaťsilu a presnosťhodunacieľ 

Prihrávka trčením na 

mieste v dvojiciach alebo 

proti stene 

  Zdokonaľovať prihrávku trčením na mieste 

v dvojiciach alebo proti stene 

 Rozvíjať koordináciu rúk a tela 

 Dodržiavať postavenie pri prihrávke vo 

dvojiciach 

Odbitie lopty obojruč 

o zem na mieste 

a prihrávka obojruč 

trčením v dvojiciach 

  Nacvičiť odbitie lopty obojruč o zem na 

mieste a prihrávka obojruč  trčením 

v dvojiciach 

 Oboznámiť sa s bezpečnosťou pri cvičeniach 

a predchádzať úrazom 

 

 Rešpektovať spoluhráča 

 

 

    



 

 

Proces 

Žiaci si osvojujú a zdokonaľujú základy techniky pohybových činností, rozvíjajú prirodzenú 

pohyblivosť a obratnosť, osvojujú si estetický pohybový prejav. Vhodnými cvičeniami 

vytvárame predpoklady k správnemu držaniu tela. Rozvíjame u žiakov rýchlosť, vytrvalosť, 

pohybovú silu a obratnosť. Žiaci si zdokonaľujú základné herné zručnosti s loptou. 

 

Drobné pohybové hry 

 

4 

Loptové hry zamerané na 

hádzanie, chytanie a hry 

spojené s rýchlym behom 

  Hrať kolektívne hry spojené  s nácvikom 

chôdze, behu    

 Nacvičovať rýchlu reakciu 

 

 

 Osvojiť si loptové hry zamerané na hádzanie, 

chytanie a hry spojené s rýchlym behom 

Ochrana života a zdravia 

-význam hier pre zdravie, zábavu a 

psychické uvoľnenie, bezpečnosť 

pri cvičeniach s náradím 

Hry na snehu, ľade   Rozvíjať fantáziu a kreativitu 

 Mať motiváciu ku hrám na snehu a ľade  

 Prijať kritiku aj pochvalu od iných 

 

 

Turistika 
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Chôdza a beh v teréne 

k cieľu vzdialenému 1,5 

km. Prekonávanie 

terénnych prekážok 

  Nacvičiť chôdzu a beh v teréne k cieľu 

vzdialenému 1,5 km 

 Prekonávať terénne prekážky 

 Prispôsobovať sa nerovnosti terénu alebo 

zmeneným podmienkam 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-ľudové tance a kroje, nácvik 

sebadisciplíny 

 

 

 

Mediálna výchova 

-hra na reportéra športových 

prenosov 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia 

-radosť z pohybu, športovania 

 

Vybiehanie a zbiehanie 

krátkeho svahu. 

Preliezanie a podliezanie 

prekážky 

  Vybiehať a zbiehať z krátkeho svahu 

 Preliezať a podliezať prekážky 

 Predchádzať zraneniam 

 Rešpektovať autoritu 

Cvičenie rovnováhy na 

prírodných prekážkach. 

Dvíhanie a nosenie 

ľahkých predmetov 

  Cvičiť rovnováhu na prírodných prekážkach 

 Dvíhať a nosiť ľahké predmety 

 Podeliť sa s pomôckou 

Hádzanie, vrhanie 

predmetu do diaľky, do 

výšky, na cieľ 

  Hádzať predmet do diaľky, do výšky, na cieľ 

 Vrhať predmet do diaľky, do výšky, na cieľ 

 Zlepšovať presnosť hodu 

Preťahovanie vo 

dvojiciach a pretláčanie 

v skupinách 

  Nacvičovať preťahovanie vo dvojiciach  

 Nacvičovať pretláčanie v skupinách 

 Prijať výhru, ale aj prehru vhodným 

spôsobom,rešpektovať spoluhráča 



 

 

Učebné osnovy telesná a športová výchova 4. ročník 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

Ciele vyučovacieho predmetu 

- Rozvíjať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť žiakov. 

- Poskytovať žiakom čo najviac pohybových predmetov. 

- Rozvíjať všeobecnú vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a dynamickú silu. 

- Uplatňovať estetický pohybový prejav a rytmické cítenie. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova v štvrtom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 dokázať určitý čas sústredene počúvať, prijať a rešpektovať názory iných ľudí, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem. 

 dokázať využiť získané základné matematické zručnosti na riešenie rôznych 

pracovných úloh a praktického života, používať pri tom konkrétne a abstraktné 

myslenie, 

 rozumieť a používať základné pojmy z oblasti matematiky a prírodných vied. 

 prejavovať záujem zo samostatne získaných informácií, 

 využívať informácie zo školskej telesnej výchovy aj vo svojom voľnom čase. 

 prejavovať aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkon druhých. 

 dokázať popísať problém, skúšať viaceré možnosti riešenia problému, 

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať potrebnú pomoc. 

 poznať svoje povinnosti, dokázať rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym využívaním voľného času. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiku), 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 



 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Slovná metóda  

Praktická ukážka 

Motivačné rozprávanie 

Slovná metóda  

Dialogická 

Aktivizujúca 

Prípravné cviky – napodobňovanie 

Reprodukcia 

Didaktické hry 

Dialóg 

Výklad 

Individuálna forma práce 

Frontálna 

Skupinová  



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 4. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

 

Poradové cvičenia 

 

3  

 

Základné povely   Upevniť osvojené základné povely z nižších 

ročníkov. 

 Nastúpiť v družstvách do radu, dvojradu, 

zástupu a dvojstupu. 

 Osvojiť si obraty na mieste. 

 Pochodovať podľa hudby, so spevom. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

Kondičné cvičenia 

 

15  

 

Cvičenia s využitím behu   Nacvičiť rýchly beh do 20 m po priamej alebo 

slalomovej dráhe so zmenami smeru, 

s predbiehaním a preskakovaním nízkych 

prekážok. 

 Behať postupne vytrvalostný beh až do 12 

minút podľa možností žiakov. 

 Rozvíjať beh vzad a cval stranou. 

Ochrana života 

a zdravia – 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– právo na hru 

a kamaráta 

 

Dopravná 

výchova – 

nebezpečenstvo 

hier na 

komunikáciách 

 

Cvičenia s krátkym švihadlom   Opakovať preskoky znožmo, jednonož, 

striedavo so zameraním na techniku 

a vytrvalosť. 

 Preťahovať sa vo dvojiciach. 

Cvičenia s dlhým švihadlom   Preskakovať krúžiace švihadlo. 

 Zdokonaľovať odraz a doskok. 

 Nacvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť. 

Cvičenia s využitím lana   Zdokonaliť preťahovanie družstiev i po rýchlom 

uchopení lana z rôznych polôh. 

 Podliezať lano. 

 Rešpektovať spoluhráča 

Cvičenia s plnou loptou 1 - 2 kg   Nosiť, prenášať, gúľať a podávať loptu na 

mieste i v pohybe. 

 Využívať súťaživé štafety na zlepšenie 

kondície. 

Cvičenia s využitím lavičky   Precvičovať osvojené pohybové zručnosti a ich 

ďalší rozvoj na doske i  lavičke (sklon lavičky 

asi 45°). 

 Dvíhať a nosiť lavičky. 

 Chodiť po lavičke so zmenami postojov 

a polôh, nosenímpredmetu. 

 Nacvičiť rovnováhu a celkovú obratnosť. 

 

 

Cvičenie na fit loptách   Precvičovať osvojené pohybové zručnosti 

z nižších ročníkov. 

 Upevniť si držanie tela a rovnováhy pri 

cvičeniach na fit lopte. 

 Dodržiavať bezpečnosť a predchádzať úrazom. 

Cvičenia s použitím rôznych 

prekážok 

  Vystupovať a vyskakovať na prekážku 

a zoskakovať na pružnú podložku. 



 

 

 Nacvičiť rýchle preskoky odrazom jednonož 

medzi jednotlivými dielmi prekážky 

položenými na zemi. 

 Preliezať, prebiehať a preskakovať prekážku. 

 

Cvičenie s obručami   Upevniť si jednoduché cviky s obručami - 

krúženie okolo pásu, kotúľanie, točenie, 

preskakovanie, preliezanie. 

 Dodržiavať pokyny učiteľa. 

Pohybové hry   Osvojiť si jednoduché pohybové hry. 

 Nacvičiť pravidlá a postup pri pohybových 

hrách. 

 Dodržiavať disciplínu. 

 Predchádzať úrazom. 

Jazda na bicykli   Nacvičovať pedálovanie. 

 Cvičiť rovnováhu. 

 Vyhýbať sa nebezpečnému terénu. 

 

Prípravné cvičenia 

 

5  

 

Prostné cvičenia  Rozvíjať základnú pohybovú koordináciu. 

Zdokonaľovať techniku pohybu v kĺboch a chrbtici. 

 

Ochrana života 

a zdravia – 

bezpečnosť pri 

cvičení 

Prípravné cvičenia jednotlivca 

s náradím 

  Osvojiť si techniku posilňovania, uvoľňovania 

a preťahovania svalov. 

 Cvičiť s náradím. 

Rytmická gymnastika a tanec 6   

Rytmizovaná chôdza a beh  Reagovať na zmeny v tempe pri behu a tanci 

v priestore. 

Zdokonaľovať rytmické cítenie. 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské 

vzťahy v škole 

Tanec, tanečné prvky   Zdokonaliť prísunný krok so zmenami v tempe. 

 Využívať nacvičené tanečné prvky pri 

pohybových aktivitách. 

 Upevniť si polkový krok. 

Pohybová improvizácia   Precítiť tempo a rytmus, melódiu piesní. 

 Zvládnuť jednoduchý tanec. 

 Improvizovať a tancovať na hudbu. 

 

 

Akrobacie 

 

8  

 

Prvky akrobacie  Cvičiť zo stoja na lopatkách oporou v bokoch - 

pádom vpred skrčmo. 

Reagovať na povely učiteľa. 

Ochrana života 

a zdravia – 

bezpečnosť pri 

cvičení Kotúľ    Nacvičiť kotúľ vpred. 

 Precvičiť kotúľ vpred opakovane, posledný 

zakončený skokom prehnuto do stoja, vzpažiť. 

 Precvičiť kotúľ vpred na zvýšenej podložke. 

 Upevniť si techniku správneho prevedenia 

kotúľa vpred. 

 Precvičiť kolísku vzad z rôznych postojov 

a polôh. 

 Precvičovať kotúľ vzad do vzporu drepmo 

i opakovane. 

Stoj na rukách   Osvojiť si stoj na rukách s dopomocou. 

 Osvojiť si stoj na rukách samostatne pri stene. 



 

 

 

Atletika 

 

 

9  

 

Beh  Precvičiť  rýchly beh na 30 - 50 m s preskakovaním 

nízkych (20 cm) pravidelne rozostavaných prekážok. 

Zdokonaľovať vytrvalostný beh do 12 minút. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

– poznaj svoje 

práva a povinnosti Skoky    Nacvičiť skok do diaľky skrčmo z rozbehu.  

 Zdokonaliť odraz a doskok.  

 Nacvičiť skok do výšky. 

Hod loptičkou    Precvičiť hod loptičkou do diaľky a na cieľ. 

 Zdokonaľovať presnosť zamerania na cieľ. 

Základné činnosti športových 

hier 
10  

 

Pohybové zručnosti   Precvičiť osvojené pohybové zručnosti z nižších 

ročníkov v zmenených, náročnejších podmienkach. 

Dodržiavať pravidlá športových hier. 

Rešpektovať spoluhráča. 

 

Multikultúrna 

výchova – 

rešpektovať 

názory 

spolužiakov 

 

 

 

Cvičenia s loptou   Podávať loptu na mieste i v pohybe. 

 Precvičiť dribling v pohybe pravou i ľavou 

rukou. 

 Zdokonaľovať prihrávku trčením na mieste 

v dvojiciach alebo proti stene. 

 Precvičiť odbitie lopty obojruč o zem na mieste 

a prihrávku obojruč trčením v dvojiciach. 

 Nacvičiť nadhodenie lopty a prihrávku obojruč 

trčením v pohybe. 

 Nacvičiť prihrávku jednoruč, obojruč trčením 

v pohybe. 

 

Drobné pohybové hry 

 

 

4  

 

Loptové hry    Nacvičovať rýchlu reakciu. 

 Precvičovať loptové hry zamerané na hádzanie, 

chytanie a hry spojené s rýchlym behom. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj – 

poznaj svoje 

práva a povinnosti 
Hry na snehu, ľade   Rozvíjať fantáziu a kreativitu. 

 Rozvíjať motiváciu ku hrám na snehu a ľade.  

 Prijať kritiku aj pochvalu od iných. 

 

Turistika 

 

 

6  

 

Aktivity v teréne   Zdokonaliť chôdzu a beh v teréne k cieľu 

vzdialenému 2 km.  

 Prekonávať terénne prekážky. 

 Vybiehať a zbiehať z krátkeho svahu. 

 Preliezať a podliezať prekážky. 

 Cvičiť rovnováhu na prírodných prekážkach. 

 Dvíhať a nosiť ľahké predmety. 

 Hádzať a vrhať predmet do diaľky, do výšky, na 

cieľ. 

 Precvičiť preťahovanie vo dvojiciach 

a pretláčanie v skupinách. 

 Osvojiť si základné spôsoby orientácie 

v prírode. 

Environmentáln

a výchova – 

vytváranie 

kladného vzťahu 

k prírode 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia – 

výchova 

k bezpečnému 

správaniu sa 

Základy prvej pomoci.   Osvojiť si postup pri ošetrení povrchových 

zranení. 

 Osvojiť si spôsob prenášania ranených. 



 

 

Proces 

Prostné cvičenia zameriavame na rozvíjanie základnej pohybovej koordinácie a techniky 

pohybu, na posilnenie a pretiahnutie svalových skupín, na zväčšovanie rozsahu pohybu v 

kĺboch a chrbtici. Pri pohybových hrách sa zameriavame na zdokonaľovanie lokomočných a 

špecifických herných zručností. 



 

 

Učebné osnovy telesná  a športová výchova  5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet VP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Ciele vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova v špeciálnej základnej škole sledujú 

dosiahnutie optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného 

stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať 

hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených 

možností s rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej 

výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretože v rámci telesnej 

výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, 

pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova, 

odporúčame citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní 

motorických a fyzických výkonov žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale 

predovšetkým fyzické výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, 

spolupatričnosti. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova v piatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie kľúčových 

kompetencií: 

 rozvinúť pohybové schopnosti, 

 osvojiť si elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vedieť ich aplikovať, 

a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase. 



 

 

 vytvoriť základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 

 uvedomovať si význam pohybu pre zdravie, 

 dokázať v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia. 

 vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

 vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami. 

 zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

 zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

 vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu, 

 vedieť kooperovať v skupine, 

 byť tolerantný k súperom pri súťažiach, 

 vedieť rešpektovať práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním 

prispievať k nerušenému priebehu športovej akcie, 

 prejaviť pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, 

 dokázať zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera prijímať a plniť zodpovedne zverené úlohy, 

 uplatňovať v pohybových činnostiach princípy fair – play, 

 zapájať sa do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 

 pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Slovná metóda  

Praktická ukážka 

Motivačné rozprávanie 

Slovná metóda  

Individuálna forma práce 

Frontálna 

Skupinová  



 

 

Dialogická 

Aktivizujúca 

Prípravné cviky – napodobňovanie 

Reprodukcia 

Didaktické hry 

Dialóg 

Výklad 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 5. ročník  

Názov tematického celku 

Témy  

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

Organizačné pokyny, Poradové 

cvičenia 3 
 

Žiak má:  

 

Úvod, Merania a váženie    Plniť pokyny - povely učiteľa 

 Používať základné názvoslovie 

 Naučiť sa podať hlásenie 

 Odmietať látky a činnosti, ktoré sú 

nezlúčiteľné so zdravím a športom 

 Uvedomiť si kladný vplyv pohybu na život 

človeka 

 Dodržiavať bezpečnostné a hygienické 

požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti 

 

Multikultúrna výchova – 

medziľudské vzťahy v škole a 

rodine 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

dôležitosť vzdelávania  

 

Postoje, obraty na mieste   

Nástupové , pochodové tvary 

družstva 

 

Prípravné, kondičné, 

koordinačné a kompenzačné 

cvičenia 

8 

  

Zásady správneho držania tela   Uplatňovať správne spôsoby držania tela 

v rôznych polohách a činnostiach 

 Poznať význam rozcvičenia a aktívne sa zapojiť 

do jeho vedenia 

 Správne a presne predviesť pohyb 

 Rozvíjať silové schopnosti a celkovú zdatnosť 

Ochrana života a zdravia – 

zvyšovanie telesnej zdatnosti 

športom 

 

Dopravná výchova 

pripravovať na samostatný pohyb 

v cestnej premávke 

 

Cvičenia bez náčinia, s plnou 

loptou, s krátkym švihadlom 

 

Beh na vytrvalosť, beh striedavý 

až do 12 min. 

 

Posilňovanie 

 

 

Drobné a prípravné pohybové 

hry 
8 

  

Základné pravidlá pohybových 

hier 

  Uplatňovať základné pravidlá hier 

 Naučiť sa 2 pohybové hry 

 Pokúsiť sa zorganizovať drobnú pohybovú 

hru, vysvetliť funkcie, pravidlá 

 Spolupracovať pri jednotlivých pohybových 

činnostiach 

 Predvídať možný úraz pri aktivite 

 Predchádzať úrazom vhodnou obuvou 

a oblečením 

 Súťažiť a konať v duchu fair play 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

rodinná výchova,  

ľudské práva  

 

Environmentálna výchova – 

kladný vzťah k prírode, zvieratám 

a rastlinám 

 

Zásady úrazovej zábrany  

Drobné pohybové hry - bežecké, 

skokanské, loptové, štafetové, hry 

s náčiním, bez náčinia, 

prekážkové hry 

 

Prípravné pohybové hry -

gymnastické, atletické, hravé 

 

Športová gymnastika 

10 

  

Zásady organizácie práce a 

bezpečného cvičenia 

 Poznať význam rozcvičenia a aktívne sa zapojiť 

do jeho vedenia 

 V spolupráci s učiteľom zvládnuť dopomoc pri 

realizovaných cvikoch 

 Používať základnú terminológiu 

 Zvládnuť kotúľ vpred a vzad 

 Zvládnuť stoj na lopatkách 

 Zvládnuť stoj na rukách s pomocou 

 Zvládnuť premet stranou 

 Vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu 

pohybovú úroveň a úroveň spolužiakov 

Ochrana života a zdravia – 

zvyšovanie telesnej zdatnosti 

športom 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

dôležitosť vzdelávania 

 

Environmentálna výchova – 

kladný vzťah k prírode 

Zásady pre poskytovanie 

pomoci záchrany 

Akrobacia 

Kotúľ vpred, vzad 

Stoj na lopatkách. 

Stoj na rukách pri opore. 

Premet stranou (vľavo, vpravo). 

Rytmická gymnastika 
4 

  

Technika cvičenia základných  Zvládnuť základné estetické držanie tela Environmentálna výchova – 



 

 

pohybov.  Uplatňovať správne spôsoby držania tela 

v rôznych polohách a činnostiach 

 Zvládnuť základné aeróbne cvičenia s hudbou 

 Zvládnuť základný krok polky a valčíka 

 

vytváranie kladného vzťahu 

k prírode 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

poznaj svoje práva a povinnosti,  

- rešpektuj potreby ostatných 

Chôdza, poklus, tanečné kroky, 

skoky, obraty 

Technika cvičenia z hľadiska 

princípov správneho držania tela 

Osvojenie tanečného kroku polky, 

valčíka 

Atletika 8   

Bežecká technika.   Vedieť sa orientovať v základných atletických 

disciplínach 

 Poznať význam rozcvičenia a  aktívne sa 

zapojiť do jeho vedenia 

 Zvládnuť základné prvky bežeckej abecedy 

 Predviesť základnú techniku nízkeho 

a polovysokého štartu 

 Zabehnúť 60m 

 Hodiť loptičkou, granátom do diaľky (na cieľ) 

 Skočiť do diaľky z miesta 

 Používať základnú terminológiu 

 

Ochrana života a zdravia – 

zvyšovanie telesnej zdatnosti 

športom 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

rozvíjať sebadôveru, sebaúctu 

Nízky a polovysoký štart.  

Beh na 60 m.  

Skok do diaľky z miesta  

Hod loptičkou 150 g (do diaľky, 

na cieľ) 

 

Hod granátom 350 g (do diaľky a 

na cieľ). 

 

Športové hry 20   

Futbal   Zvládnuť základné herné činnosti jednotlivca – 

prihrávky nohou, streľba, chytanie a hádzanie 

lopty 

 Uplatňovať osvojené pohybové zručnosti 

v kolektívnej hre 

 Za pomoci učiteľa (spolužiakov) zvoliť taktiku 

a dodržiavať ju 

 Osvojiť si herné kombinácie 

 Súťažiť a konať v duchu fair play 

 Používať základnú terminológiu 

 Vedieť vysvetliť základné pravidlá  

Osobnostný a sociálny rozvoj – 
rodinná výchova, ľudské práva  

 

Dopravná výchova  

– bezpečnosť na cestách – chodec 

 

Environmentálna výchova 

 – kladný vzťah k prírode, 

zvieratám a rastlinám 

 

 

 

Ochrana života a zdravia – 

zvyšovanie telesnej zdatnosti 

športom 

Mediálna výchova 

– negatívne mediálne vplyvy – 

bezpečný internet 

Pravidlá, terminológia, pohybová 

činnosť - Hra 

 

Prihrávky vnútornou stranou 

nohy, vnútorným členkom a 

priehlavkom aj v pohybe vo 

dvojiciach, ľavou aj pravou nohou 

 

Herné kombinácie útočné, herné 

kombinácie obranné  

 

Streľba z miesta a po vedení lopty 

- ľavou aj pravou nohou 

 

Vedenie lopty priamym smerom, 

zastavenie lopty zašliapnutím 

 

Chytanie lopty v základnom 

postoji, Vhadzovanie lopty 

 

Pohybové činnosti  

Prihrávka - vrchná, jednoruč, 

obojruč, z miesta, na stojaceho 

alebo bežiaceho spoluhráča. 

 

 

 Zvládnuť streľbu z krátkej 

vzdialenosti. 

 Osvojiť si pravidlá vybíjanej. 

 

 

 

Ochrana života a zdravia – 

chrániť svoje zdravie 

uvedomelým správaním 

Environmentálna výchova – 

vytváranie kladného vzťahu k 

prírode 

Streľba z krátkej vzdialenosti 

jednoruč, obojruč z miesta 

 

Vybíjaná  

Pravidla, terminológia, pohybová 

činnosť - Hra 

 

Cvičenia v prírode 5   

Chôdza a beh v teréne   Primerane reagovať pri úraze spolužiaka 

 Poskytnúť základnú 1. pomoc 

 Uplatňovať bezpečné správanie sa na ceste 

 Poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov 

a cyklistov 

 Dodržiavať pravidlá bezpečného správania sa 

v známom i neznámom prostredí 

 Predvídať možný úraz pri aktivite 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – 

dôležitosť vzdelávania 

 

Mediálna výchova  

– negatívne mediálne vplyvy – 

bezpečný internet 

Zdolávanie prírodných a umelých 

prekážok šplhaním, rúčkovaním, 

preliezaním, preskakovaním, 

dvíhanie, nosenie, hádzanie a 

vrhanie predmetov (kamene, 

polená) do diaľky, do výšky, na 

cieľ 

 



 

 

 

Proces 

Postupne rozvíjame veku zodpovedajúcu úroveň kondičných a koordinačných schopností. 

Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne na 

ne reagovať. Žiaci si postupne osvojujú pravidlá pohybových i športových hier.  

 

Orientácia v prírode   Predchádzať úrazom vhodnou obuvou 

a oblečením 

 Zvládnuť spúšťanie, brzdenia na saniach 

a klzákoch 

 Naučiť sa správať v prírode 

 Vedieť sa orientovať v prírode podľa 

turistických značiek, mapy, kompasu a 

prírodných úkazov 

 Poznať historické a kultúrne pamiatky v okolí 

svojho bydliska a regiónu 

 

 

 

 

 

 

 

Odhad vzdialenosti (do 100 m) a 

výšok do 10 m 

 

Ochrana životného prostredia  

Ošetrenie povrchového zranenia  

Dopravné značky, riešenie 

dopravných situácií pri presune a 

na stanovištiach 

 

Sánkovanie  



 

 

Učebné osnovy telesná  a športová výchova 6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet VP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Ciele vyučovacieho predmetu telesná výchova v Spojenej škole sledujú dosiahnutie 

optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, t.j. dosiahnutie žiadaného stupňa 

telesnej zdatnosti, odolnosti a pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať 

hygienické návyky, pozitívny vzťah k pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených 

možností s rešpektovaním ich výrazných individuálnych osobitostí.  

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej 

výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretože v rámci telesnej 

výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, 

pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč.  

Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova, odporúčame 

citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní motorických a 

fyzických výkonov žiakov. Odporúčame podriadiť motorické, ale predovšetkým fyzické 

výkony, ako cieľové kategórie emocionalite, t.j. pre radosť z pohybu, spolupatričnosti. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná a športová výchova v šiestom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 rozvinúť pohybové schopnosti, 

 osvojiť si elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vedieť ich aplikovať 

a tvorivo , 

 rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase. 



 

 

 vytvoriť základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 

 uvedomovať si význam pohybu pre zdravie, 

 dokázať v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia. 

 vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

 vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami. 

 zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

 zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

 vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu, 

 vedieť kooperovať v skupine, 

 byť tolerantný k súperom pri súťažiach, 

 vedieť rešpektovať práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním 

prispievať k nerušenému priebehu športovej akcie, 

 prejaviť pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, 

 dokázať zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera, prijímať a plniť zodpovedne zverené úlohy, 

 uplatňovať v pohybových činnostiach princípy fair – play, 

 zapájať sa do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 

 pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností. 

 využitie internetu na vyhľadávanie informácii z oblasti športu. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Výklad 

Rozhovor 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 



 

 

Vysvetľovanie 

Pozorovanie 

Ukážka 

Praktická metóda 

Individuálna práca žiakov 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 6. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

 

Organizačné pokyny, Poradové 

cvičenia 

 

3 
 

 

Úvod, bezpečnosť a správanie sa v 

telocvični 

Meranie  a váženie  

  Plniť pokyny - povely učiteľa 

 Používať základné názvoslovie 

 Naučiť sa podať hlásenie 

 Odmietať látky a činnosti, ktoré sú 

nezlučiteľné so zdravím a športom 

 Uvedomiť si kladný vplyv pohybu 

na život človeka 

 Dodržiavať bezpečnostné a 

hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti 

Ochrana života a zdravia 

-pozitívne vnímať základné zručnosti 

ako súčasť  upevňovania si zdravia, 

bezpečnosť pri hrách 

Dopravná výchova 

-bezpečnosť na ceste 

 

Postoje, obraty na mieste  

Nástupové , pochodové tvary 

družstva 

Hlásenie žiaka 

 

Prípravné, kondičné, 

koordinačné a kompenzačné 

cvičenia 

 

10 
 

 

Zásady správneho držania tela   Uplatňovať správne spôsoby 

držania tela v rôznych polohách 

a činnostiach 

 Poznať význam rozcvičenia a 

aktívne sa zapojiť do jeho vedenia 

 Správne a presne predviesť pohyb 

 Rozvíjať silové schopnosti dolných 

končatín  a celkovú zdatnosť 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-kamarátstvo a vzájomná pomoc, vzťah 

chlapec - dievča 

 

Cvičenia s náčiním, bez náčinia, 

relaxačné, zábavné cvičenia  

 

Rozvíjanie brušného a hrudného 

dýchania 

 

Rozvoj obratnosti, rovnováhy  

Chôdza, beh, lezenie, plazenie, 

podliezanie, vystupovanie, 

zostupovanie, skákanie 

 Dopravná výchova 

-dodržiavanie zásady fair play 

 Dynamické posilňovanie svalstva 

dolných končatín a trupu 

 

 

Športová gymnastika 

 

10 
 

 

Akrobacia   Poznať význam cvičenia a aktívne 

sa zapojiť do jeho vedenia 

 V spolupráci s učiteľom zvládnuť 

dopomoc pri realizovaných 

cvikoch 

 Používať základnú terminológiu 

 Zvládnuť kotúľ  vzad 

 Zvládnuť stoj na hlave 

 Zvládnuť stoj na rukách s 

pomocou 

 Vedieť posúdiť reálne svoju 

individuálnu pohybovú úroveň a 

úroveň spolužiakov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-prosba zvierat o pomoc, nácvik 

sebadisciplíny, tradície našich predkov, 

kamarátstvo pri hrách 

 

Environmentálna výchova 

 – vytváranie kladného vzťahu 

k prírode 

 

Viacnásobný kotúľ 

Kotúľ vpred na vyvýšenej 

podložke, na vyvýšenú podložku, z 

vyvýšenej podložky 

Kotúľ vzad s obmenami 

Stoj na hlave 

Prípravné cvičenia a stoj na rukách 

s dopomocou, preskoky(koza, 

debna, kôň) 

Premet stranou 

 

Rytmická gymnastika 
5 

 

 



 

 

 

Krok prísunný, cvalový a 

poskočný v ľudovom tanci 

 

 

 

 

 

 

 Zvládnuť základné estetické držanie 

tela 

 Uplatňovať správne spôsoby držania 

tela v rôznych polohách 

a činnostiach 

 Zvládnuť základné aeróbne cvičenia 

s hudbou 

 Zvládnuť základný krok v 2/4 takte 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-využitie voľného času 

 

 

 

 

Chôdza, beh, poskoky, skoky a 

obraty na jednoduché hudobné 

rytmy 

Jednoduchý krajový tanec v 2/4 

takte 

 

Atletika 

 
8 

 

 

Vysoký štart   Vedieť sa orientovať v základných 

atletických disciplínach 

 Poznať význam rozcvičenia a  

aktívne sa zapojiť do jeho vedenia 

 Zvládnuť základné prvky bežeckej 

abecedy 

 Zabehnúť 600m 

 Používať základnú terminológiu    

Hodiť loptičkou 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

– poznaj svoje práva a povinnosti 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvíjať interpersonálne kompetencie  

- rozvoj sebadôvery 

Beh 

Štafetový beh 

Skok y 

Hod loptičkou 

Plná lopta 

 

Športové hry 

 

25 
 

 

Futbal   Zvládnuť základné herné činnosti 

jednotlivca- streľba, chytanie 

a hádzanie lopty 

 Uplatňovať osvojené pohybové 

zručnosti v kolektívnej hre 

 Za pomoci učiteľa (spolužiakov) 

zvoliť taktiku a dodržiavať ju 

 Osvojiť si herné kombinácie 

 Súťažiť a konať v duchu fair play 

 Používať základnú terminológiu 

 Vedieť vysvetliť základné pravidlá  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-sebahodnotenie 

 

Ochrana života a zdravia  

– zvyšovanie telesnej zdatnosti 

športom 

 

Multikultúrna výchova 

 – medziľudské vzťahy 

 

Hra s upravenými pravidlami 

minifutbalu 

Basketbal a hádzaná 

Prihrávky a chytanie lopty na 

mieste, v pohybe 

Dribling na mieste v pohybe 

Streľba z krátkej vzdialenosti, 

streľba trestných bodov 

Hra s upravenými pravidlami 

minibasketbalu a minihádzanej 

 

Cvičenia v prírode 

 

5 
 

 

Pešia turistika 

Chôdza podľa plánu 

Terénne hry 

Orientácia v teréne 

  Dodržiavať pravidlá bezpečného 

správania sa v známom 

i neznámom prostredí 

 Predvídať možný úraz pri aktivite 

 Predchádzať úrazom vhodnou 

obuvou a oblečením 

 Naučiť sa správať v prírode 

 Vedieť sa orientovať v prírode 

podľa turistických značiek, mapy, 

kompasu a prírodných úkazov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

- rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

   Poznať historické a kultúrne 

pamiatky v okolí svojho bydliska a 

regiónu 



 

 

 

Proces 

 

Postupne rozvíjame veku zodpovedajúcu úroveň kondičných a koordinačných schopností. 

Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne na 

ne reagovať. Žiaci si postupne osvojujú pravidlá pohybových i športových hier. Učia sa 

prejavovať primeranú rozhodnosť, nebojácnosť, snahu po lepšom výkone, radosť z víťazstva, 

schopnosť oceniť súpera a zmieriť sa s prehrou. V rámci športových hier si škola môže vybrať 

aj iné druhy športových hier, napríklad: prehadzovanú, vybíjanú, florbal, stolný tenis, bocca.



 

 

Učebné osnovy telesná  a športová výchova  7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet VP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Ciele vyučovacieho predmetu telesná výchova sledujú dosiahnutie optimálneho telesného a 

pohybového rozvoja žiakov, dosiahnutie žiadaného stupňa telesnej zdatnosti, odolnosti a 

pohybových zručností. U žiakov sa snažíme vypestovať hygienické návyky, pozitívny vzťah k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich obmedzených možností s rešpektovaním ich výrazných 

individuálnych osobitostí. 

Zo zdravotného hľadiska je významná kompenzačná, reedukačná a relaxačná funkcia telesnej 

výchovy, zameraná k zmierňovaniu alebo odstraňovaniu pohybových nedostatkov, 

nahradzovaniu chýbajúcich zručností inými a k zlepšovaniu celkového fyzického stavu. 

Rozvíjanie pohybovej aktivity súvisí s rozvojom poznávacej činnosti, pretože v rámci telesnej 

výchovy zámerne pôsobíme na rozvoj psychických funkcií, ako je vnímanie a pozorovanie, 

pamäť, pozornosť, fantázia, myslenie a reč. 

Pri zachovaní mnohostrannej funkcie vyučovacieho predmetu telesná výchova, odporúčame 

citlivý prístup k výkonnostnému chápaniu jeho procesu, hlavne v porovnávaní motorických a 

fyzických výkonov žiakov.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova v siedmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 rozvinúť pohybové schopnosti, 

 osvojiť si elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vedieť ich aplikovať 

a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase. 

 vytvoriť základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov. 

 uvedomovať si význam pohybu pre zdravie, 



 

 

 dokázať v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia. 

 vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

 vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami, 

 zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 

 zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

 vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu, 

 vedieť kooperovať v skupine, 

 byť tolerantný k súperom pri súťažiach, 

 vedieť rešpektovať práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a svojim správaním 

prispievať k nerušenému priebehu športovej akcie, 

 prejaviť pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, 

 dokázať zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera, prijímať a plniť zodpovedne zverené úlohy, 

 uplatňovať v pohybových činnostiach princípy fair –play, 

 zapájať sa do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 

 pracovať v tíme a podieľať sa na realizácii spoločných pracovných a iných činností. 

 využiť internet na vyhľadávanie informácii z oblasti športu. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Výklad 

Rozhovor 

Vysvetľovanie 

Pozorovanie 

Ukážka 

Praktická metóda 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca žiakov 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 7. ročník  

Názov tematického celku 

Témy 
H 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Prierezové témy 

 

Poradové cvičenia 

 

3  

 

Osvojenie si poradových povelov 

a povelovej techniky 

  Plniť pokyny - povely učiteľa 

 Používať základné názvoslovie 

 Naučiť sa podať hlásenie 

 Uvedomiť si kladný vplyv pohybu 

na život človeka 

 Dodržiavať bezpečnostné a 

hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 - organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

 

Vytváranie nástupových 

a pochodových útvarov 

Hlásenie žiaka 

Prípravné, kondičné, 

koordinačné a kompenzačné 

cvičenia 

10  

 

Cvičenie s náčiním i bez náčinia, 

relaxačné, zábavné cvičenia 

 

 

 

 

 Uplatňovať správne spôsoby 

držania tela v rôznych polohách 

a činnostiach 

 Chápať význam rozcvičenia a 

aktívne sa zapojiť do jeho vedenia 

 Správne a presne predviesť pohyb 

 Rozvíjať silové schopnosti 

dolných končatín  a celkovú 

zdatnosť 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

 

Rozvíjanie brušného a hrudného 

dýchania 

Rozvoj obratnosti, rovnováhy 

Chôdza, beh, lezenie, plazenie, 

podliezanie, vystupovanie, 

zostupovanie, skákanie 

Dynamické posilňovanie svalstva 

dolných končatín a trupu 

Preťahovanie, pretláčanie 

Strečingové cvičenia 

 

Športová gymnastika 

 

10  

 

Akrobacia   Chápať význam cvičenia 

 Zvládnuť dopomoc pri 

realizovaných cvikoch 

 Používať základnú terminológiu 

 Zvládnuť kotúľ  vzad 

 Zvládnuť viacnásobný kotúľ 

 Zvládnuť stoj na hlave 

 Zvládnuť stoj na rukách s 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

Viacnásobný kotúľ 

 

Kotúľ vpred na vyvýšenej 

podložke, na vyvýšenú podložku, 

z vyvýšenej podložky 

Kotúľ vzad s obmenami 



 

 

Stoj na hlave pomocou 

 Vedieť posúdiť reálne svoju 

individuálnu pohybovú úroveň a 

úroveň spolužiakov 

v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

 

Rytmická gymnastika 

a tanec 
5  

 

 

 

Krok prísunný, cvalový a poskočný 

v ľudovom tanci 

 

 

 

 

 Zvládnuť základné estetické 

držanie tela 

 Uplatňovať správne spôsoby 

držania tela v rôznych polohách 

a činnostiach 

 Zvládnuť základné aeróbne 

cvičenia s hudbou 

 

 Zvládnuť základný krok v 2/4 

takte 

 Vnímať krásu pohybu, prostredia 

a ľudských vzťahov 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 - organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

 

Chôdza, beh, poskoky, skoky 

a obraty na jednoduché hudobné 

rytmy 

Jednoduchý krajový tanec v 2/4 

takte 

 

 

Atletika 

 

 

10  

 

Vysoký štart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedieť sa orientovať v 

základných atletických 

disciplínach 

 Chápať význam rozcvičenia a  

aktívne sa zapojiť do jeho 

vedenia 

 Zvládnuť základné prvky 

bežeckej abecedy 

 Zabehnúť 60 m 

 Zabehnúť 600 m 

 Používať základnú 

terminológiu     

 Hodiť loptičkou 

 Zabehnúť prekážkový beh 

 Zabehnúť štafetový beh 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

-vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

 

 

 

 

Beh 

Stupňovanie rovinky 

Beh na 60 m 

Nízky štart z blokov 

Vytrvalostný beh - 600 m 

Skok do diaľky - skrčmo so 

závesom zo skráteného rozbehu 

Hod loptičkou - hod z krátkeho 

rozbehu, hod loptičkou na plný 

výkon 

Plná lopta - pohybové hry 

a súťaže s hádzaním plnej lopty 

Prekážkový beh - beh cez čiaru 

Štafetový beh - držanie kolíka, 

chôdza, beh s kolíkom 

 

Športové hry 

 

 

23  

 

Basketbal a hádzaná  

 

 

 Zvládnuť základné herné 

činnosti jednotlivca- streľba, 

chytanie a hádzanie lopty 

 Uplatňovať osvojené 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

Prihrávky a chytanie lopty na 

mieste, v pohybe 

Dribling na mieste v pohybe 



 

 

 

Proces 

Učíme žiakov spoľahlivo rozlišovať obsah základných telovýchovných pojmov a správne na 

ne reagovať.  Vhodným výberom pohybových hier zámerne rozvíjame pohybové schopnosti a 

zdokonaľujeme niektoré pohybové činnosti žiakov. Zaradenie pohybových hier do 

vyučovacej hodiny spájame s osvojovaním vybraných poznatkov. 

Streľba z krátkej vzdialenosti, 

streľba trestných bodov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohybové zručnosti 

v kolektívnej hre 

 Za pomoci učiteľa 

(spolužiakov) zvoliť taktiku 

a dodržiavať ju 

 Osvojiť si herné kombinácie 

 Súťažiť a konať v duchu fair 

play 

 Používať základnú 

terminológiu 

 Vedieť vysvetliť základné 

pravidlá 

 Zvládnuť odbíjanie lopty 

a prihrávky cez sieť 

 

 

 

-niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- význam vody pre život na Zemi, 

ochrana vodných zdrojov  

 -rozvíjať schopnosť kooperovať 

v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosť 

Hra s upravenými pravidlami 

minibasketbalu a minihádzanej 

Futbal 

Hra s upravenými pravidlami 

minifutbalu 

Volejbal 

Prípravné hry a cvičenia s údermi, 

s odbíjaním, s odbíjaním ľahkej 

lopty, prehadzovaná 

Odbíjanie a prihrávka obojruč 

zdola 

Odbíjanie a prihrávka obojruč 

zvrchu 

Odbíjanie cez sieť 

 

Cvičenie v prírode 

 

 

5  

 

Orientácia v teréne  

 

 

 Dodržiavať pravidlá 

bezpečného  

 správania sa v známom      

 i neznámom prostredí 

 

 Predvídať možný úraz pri 

aktivite 

 Predchádzať úrazom použitím 

vhodnej obuvi a oblečenia 

 Vedieť sa orientovať v prírode 

podľa turistických značiek, 

mapy, kompasu a prírodných 

úkazov 

 Naučiť sa terénne hry 

 Osvojiť si orientáciu v teréne 

 Poznať historické a kultúrne 

pamiatky v okolí svojho 

bydliska a regiónu 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť  

  

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

-pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti 

 

 

Plán obce, terénu 

Mapa, turistické značky 

Kompas 

 

Orientácia v cestovnom poriadku 

Prenášanie raneného, prvá pomoc 

Chôdza podľa plánu 

Terénne hry 



 

 

Učebné osnovy telesná a športová výchova  8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 osvojiť si zložitejšie pohybové zručnosti základných športových disciplín, telovýchovnej 

terminológie a poznatkov z telesnej kultúry, 

 súperiť, kooperovať a tolerovať súperov, 

 prijímať a dodržiavať normy a pravidlá kolektívu, 

 poznať základné pravidlá vybraných športových hier. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova v ôsmom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 

 vyjadrovať sa súvisle  športovou terminológiou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelania, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 preberať zodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských noriem a pravidiel. 

 chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

 vytvoriť si vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam potreby 

ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

 prejaviť radosť zo samostatne získaných informácií, 

 chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 

 prejavovať aktivitu samostatne organizovať jednoduché hry a súťaže aj vo voľnom 

čase. 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkony druhých- 

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať pomoc. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 



 

 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym využívaním voľného času. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Výklad 

Rozhovor 

Vysvetľovanie 

Pozorovanie 

Ukážka 

Praktická metóda 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca žiakov 

 

 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 8.ročník  

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

 

Poradové cvičenia 

 

3  

 

 

Upevňovanie poznatkov z 

poradových povelov 

a povelovej techniky 

  Zostaviť a podať hlásenie. 

 Používať základné názvoslovie. 

 Dodržať bezpečnostné a hygienické 

požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj– zvyšovanie 

telesnej zdatnosti 

športom 

Multikultúrna 

výchova 

 – medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Prípravné, kondičné, 

koordinačné 

a kompenzačné cvičenia 

10  

 

 

Cvičenia k upevňovaniu 

správneho držania tela 

 

  Uplatniť správne spôsoby držania tela 

v rôznych polohách a činnostiach. 

 Rozvíjať pohyblivosť kĺbov. 

 Rozvíjať koordinačné pohybové 

schopnosti, obratnosť a rovnováhu. 

 Zlepšiť sa v chôdzi, behu, lezení, 

plazení, podliezaní, preliezaní, 

vystupovaní, zostupovaní, zoskakovaní, 

rúčkovaní, dvíhaní, nosení, ťahaní, 

gúľaní, hádzaní. 

 Posilňovať svalstvo dolných a horných 

končatín a trupu.  

 Zvládnuť strečingové cvičenia na 

uvoľnenie svalstva. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti,  

- rešpektuj potreby 

ostatných 

 

Ochrana života 

a zdravia  

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

 

 

Zvyšovanie pohyblivosti 

kĺbov 

Rozvoj obratnosti a 

rovnováhy 

Zdokonaľovanie chôdze, 

behu, lezenia, plazenia, 

podliezania, preliezania, 

vystupovania, zostupovania, 

zoskakovania, rúčkovania, 

dvíhania, nosenia, ťahania, 

gúľania, hádzania 

Dynamické posilňovanie 

svalstva dolných končatín, 

trupu a horných končatín 

Strečingové cvičenia 

 

Športová gymnastika 

7  

 

 

Akrobacia   Osvojiť si pravidlá gymnastiky. 

 Používať základnú terminológiu. 

 Zvládnuť kotúľ letmo. 

 Predviesť stoj na rukách. 

 Zvládnuť premet bokom. 

 Cvičiť samostatne akrobatickú zostavu. 

 Zvládnuť základné polohy tela pri 

cvičení na lavičke. 

 Zhodnotiť reálne svoju individuálnu 

pohybovú úroveň a úroveň spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti,  

- rešpektuj potreby 

ostatných 

 

Ochrana života 

a zdravia  

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

Kotúľ letmo 

Stoj na rukách 

Premet bokom 

Samostatná akrobatická 

zostava 

Kladina - lavička 

Náskoky, chôdza, prísunná 

chôdza, obraty, zmeny 

polôh tela, váha predklon 

Rytmická gymnastika 

a tanec 

5  

 

 



 

 

Jednoduchý krajový tanec 

v ¾ takte - trojdup 

  Osvojiť si všeobecné pravidlá rytmickej 

gymnastiky. 

 Spojiť hudbu s pohybom. 

 Zvládnuť základný krok v 3/4 takte. 

 Zvládnuť jednoduché kroky diskotancov. 

 

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

Multikultúrna 

výchova 

 – medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

 

Jednoduché varianty 

diskotancov 

 

 

Atletika 

 

 

8 

 

 

 

Beh   Orientovať sa v základných atletických 

disciplínach. 

 Zdôvodniť význam rozcvičenia a aktívne 

sa zapojiť do jeho vedenia. 

 Predviesť techniku nízkeho štartu 

z blokov. 

 Zabehnúť 100 m. 

 Zabehnúť 600 - 1000 m. 

 Zvládnuť techniku skoku do diaľky. 

 Používať základnú terminológiu.   

 Hodiť granátom. 

 Zabehnúť prekážkový beh. 

 Zabehnúť štafetový beh 

 so štafetovým kolíkom. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti,  

- rešpektuj potreby 

ostatných 

 

Ochrana života 

a zdravia  

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

 

 

Rozložené rovinky 

Beh na 100 m 

Nízky štart z blokov 

Vytrvalostný beh - 600 -

1000 m 

Hod granátom 

Držanie granátu, hod 

z miesta, z bočného 

postavenia 

Prekážkový beh 

cezprírodné prekážky 

Štafetový beh 

Nízky štart so štafetovým 

kolíkom 

Štafetový beh 4x60 m 

 

 

Športové hry 

 

 

28 

 

 

 

Basketbal a hádzaná   Reprodukovať pravidlá basketbalu 

a hádzanej. 

 Uplatňovať osvojené pohybové zručnosti 

v kolektívnej hre. 

 Osvojiť si herné kombinácie. 

 Súťažiť a konať v duchu fair - play. 

 Používať základnú terminológiu. 

 Hrať basketbal. 

 Hrať hádzanú. 

 Zvládnuť odbíjanie lopty a prihrávky cez 

sieť. 

 Osvojiť si pravidlá volejbalu. 

 Hrať volejbal. 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Dvojtakt, streľba po 

dvojtakte, doskakovanie 

lopty (basketbal) 

Obranné činnosti 

jednotlivca 

Útočné kombinácie 

Hra na jeden kôš (jednu 

bránku) 

Hra s upravenými 

pravidlami basketbalu a  

hádzanej 

Volejbal 

Nahrávka, hra na 

zmenšenom ihrisku 

s upravenými pravidlami 

 

 

    



 

 

Cvičenie v prírode 

 

5  

Orientácia v teréne   Dodržať pravidlá správania sa v prírode.  

 Orientovať sa  v teréne podľa 

turistických značiek, mapy, kompasu, 

buzoly a prírodných úkazov. 

 Definovať dôležitosť  a spôsob ochrany 

prírody. 

 Zvládnuť chôdzu so záťažou. 

 Zvládnuť orientačný pretek s úlohami. 

Multikultúrna 

výchova - rešpektovať 

názory spolužiakov 

 

Mierka mapy 

Kompas, buzola 

Ochrana prírody 

Pešia turistika 

Chôdza so záťažou 

Proces 

Hodiny športových hier rozdelíme na nácvičné, opakovacie a zdokonaľovacie. Snažíme sa 

zdokonaľovať herné činnosti jednotlivca. Učíme žiakov preukazovať pozitívny vzťah k súperovi, 

dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny. V rámci športových hier si škola môže vybrať aj iné 

druhy športových hier, napríklad: prehadzovanú, vybíjanú, florbal, stolný tenis, bocca. 

Cykloturistiku realizujeme na miestach podľa možností školy.  

Počas presunu žiakov pri cvičeniach v prírode so žiakmi upevňujeme a precvičujeme pravidlá 

cestnej premávky pre chodcov a cyklistov 

 

Učebné osnovy telesná a športová výchova  9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmet ŠVP ŠkVP 

 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 

 Spolu 2 2 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 osvojiť si zložitejšie pohybové zručnosti základných športových disciplín, 

telovýchovnej terminológie a poznatkov z telesnej kultúry,  

 osvojiť si základné poznatky o poskytovaní pomoci pri cvičeniach, 

 zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť s orientáciou na udržanie a 

zlepšenie zdravia, 

 dodržiavať princípy fair-play. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete telesná výchova v deviatom ročníku využívame výchovné 

a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií: 



 

 

 vyjadrovať sa súvisle  športovou terminológiou adekvátnou primárnemu stupňu 

vzdelania, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 preberať zodpovednosť za seba aj za činnosť skupiny, 

 správať sa v skupine a kolektíve podľa spoločenských noriem a pravidiel. 

    chápať základné prírodné javy v ich vzájomnej súvislosti, porovnávať a objavovať 

vzťahy medzi predmetmi a javmi, 

    vytvoriť si vedomie o ekológii, byť zodpovedný voči prírode, chápať význam potreby 

ochraňovať prírodu pre budúce generácie. 

    prejaviť radosť zo samostatne získaných informácií, 

    chápať rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom. 

 prejavovať aktivitu samostatne organizovať jednoduché hry a súťaže aj vo voľnom 

čase. 

 hodnotiť vlastný výkon, tešiť sa z vlastných výsledkov, uznávať aj výkony druhých- 

 dokázať v odôvodnených prípadoch privolať pomoc. 

 uvedomiť si vlastné potreby, využívať svoje možnosti, 

 dokázať spolupracovať v skupine, pracovať pre kolektív, 

 uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným 

a aktívnym využívaním voľného času. 

 poznať bežné pravidlá spoločenského kontaktu, 

 správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Výklad 

Rozhovor 

Vysvetľovanie 

Pozorovanie 

Ukážka 

Praktická metóda 

Frontálna výučba 

Skupinová práca 

Individuálna práca žiakov 

 



 

 

Učebné osnovy Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia pre primárne vzdelávanie - telesná a športová výchova 9.ročník   

 

Názov tematického celku 

Témy 

H Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Prierezové témy 

 

Poradové cvičenia 

 

3  

 

 

Upevňovanie poznatkov z 

poradových povelov 

a povelovej techniky 

  Zostaviť a podať hlásenie. 

 Používať základné názvoslovie. 

 Dodržať bezpečnostné a hygienické 

požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj– zvyšovanie 

telesnej zdatnosti 

športom 

Multikultúrna 

výchova 

 – medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Prípravné, kondičné, 

koordinačné 

a kompenzačné cvičenia 

10  

 

 

Cvičenia k upevňovaniu 

správneho držania tela 

 

  Uplatniť správne spôsoby držania tela 

v rôznych polohách a činnostiach. 

 Rozvíjať pohyblivosť kĺbov. 

 Rozvíjať koordinačné pohybové 

schopnosti, obratnosť a rovnováhu. 

 Zlepšiť sa v chôdzi, behu, lezení, 

plazení, podliezaní, preliezaní, 

vystupovaní, zostupovaní, zoskakovaní, 

rúčkovaní, dvíhaní, nosení, ťahaní, 

gúľaní, hádzaní. 

 Posilňovať svalstvo dolných a horných 

končatín a trupu.  

 Zvládnuť strečingové cvičenia na 

uvoľnenie svalstva. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti,  

- rešpektuj potreby 

ostatných 

 

Ochrana života 

a zdravia  

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – vytrvalosť, 

sebadisciplína 

 

Zvyšovanie pohyblivosti 

kĺbov 

Rozvoj obratnosti a 

rovnováhy 

Zdokonaľovanie chôdze, 

behu, lezenia, plazenia, 

podliezania, preliezania, 

vystupovania, zostupovania, 

zoskakovania, rúčkovania, 

dvíhania, nosenia, ťahania, 

gúľania, hádzania 

Dynamické posilňovanie 

svalstva dolných končatín, 

trupu a horných končatín 

Strečingové cvičenia 

 

Športová gymnastika 

8  

 

 

Akrobacia   Osvojiť si pravidlá gymnastiky. 

 Používať základnú terminológiu. 

 Zvládnuť kotúľ letmo. 

 Predviesť stoj na rukách. 

 Zvládnuť premet bokom. 

 Cvičiť samostatne akrobatickú zostavu. 

 Zvládnuť základné polohy tela pri 

cvičení na lavičke. 

 Zhodnotiť reálne svoju individuálnu 

pohybovú úroveň a úroveň spolužiakov 

 Zvládnuť cvičenia na lavičke.. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti,  

- rešpektuj potreby 

ostatných 

 

Ochrana života 

a zdravia  

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

Kotúľ letmo 

Stoj na rukách 

Premet bokom 

Samostatná akrobatická 

zostava 

Preskoky (koza, debna, kôň, 

stôl), skrčka odrazom 

z mostíka. 

Kladina - lavička 

Náskoky, chôdza, prísunná 



 

 

chôdza, obraty, zmeny 

polôh tela, váha predklon 

Trampolínka – skok 
prípätmo. 

 

  Zvládnuť skoky na trampolínke. Osobnostný a sociálny 

rozvoj – vytrvalosť, 

sebadisciplína 

Rytmická gymnastika 

a tanec 

5  

 

 

Jednoduchý krajový tanec 

v ¾ takte - trojdup 

  Osvojiť si všeobecné pravidlá rytmickej 

gymnastiky. 

 Spojiť hudbu s pohybom. 

 Zvládnuť základný krok v 3/4 takte. 

 Zvládnuť jednoduché kroky diskotancov. 

Multikultúrna 

výchova 

 – medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 
Jednoduché varianty tancov 

disco a country 

 

Atletika 

 

 

10 

 

 

 

Beh 

Rozložené rovinky 

Beh na 100 m 

Nízky štart z blokov 

Vytrvalostný beh - 600 -

1000 m 

Beh v zatáčke 

  Orientovať sa v základných atletických 

disciplínach. 

 Zdôvodniť význam rozcvičenia a aktívne 

sa zapojiť do jeho vedenia. 

 Predviesť techniku nízkeho štartu 

z blokov. 

 Zabehnúť 100 m. 

 Zabehnúť 600 - 1000 m. 

 Zvládnuť techniku skoku do diaľky. 

 Používať základnú terminológiu.   

 Hodiť granátom. 

 Zabehnúť prekážkový beh. 

 Zabehnúť štafetový beh so štafetovým 

kolíkom. 

 Zabehnúť štafetový beh z nízkeho štartu. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 – poznaj svoje práva 

a povinnosti,  

- rešpektuj potreby 

ostatných 

 

Ochrana života 

a zdravia  

– zvyšovanie telesnej 

zdatnosti športom 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – vytrvalosť, 

sebadisciplína 

 

Hod granátom 

Držanie granátu, hod 

z miesta, z bočného 

postavenia, z rozbehu 

Prekážkový beh 

cezprírodné prekážky 

Štafetový beh 

Nízky štart so štafetovým 

kolíkom 

Štafetový beh 4x60 m, 

4x100 m 

 

Vrh guľou - vrh guľou 

z miesta, z bočného 

postavenia 

  Zvládnuť vrh guľou z miesta a bočného 

postavenia. 
Ochrana života 

a zdravia – zvyšovanie 

telesnej zdatnosti 

športom Skok do diaľky - skok do 
diaľky skrčmo.  

  Zvládnuť skok do diaľky skrčmo. 

 

Športové hry 

 

 

25 

 

 

 



 

 

Basketbal a hádzaná 

Dvojtakt, streľba po 

dvojtakte, doskakovanie 

lopty (basketbal) 

Obranné činnosti 

jednotlivca 

Útočné kombinácie 

Hra na jeden kôš (jednu 

bránku) 

Hra s upravenými 

pravidlami basketbalu a  

hádzanej 

  Reprodukovať pravidlá basketbalu 

a hádzanej. 

 Uplatňovať osvojené pohybové zručnosti 

v kolektívnej hre. 

 Osvojiť si herné kombinácie. 

 Súťažiť a konať v duchu fair - play. 

 Používať základnú terminológiu. 

 Hrať basketbal. 

 Hrať hádzanú. 

 Zvládnuť odbíjanie lopty a prihrávky cez 

sieť. 

 Osvojiť si pravidlá volejbalu. 

 Hrať volejbal. 

Multikultúrna 

výchova – 

medziľudské vzťahy 

v škole a rodine 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj – vytrvalosť, 

sebadisciplína 

Ochrana života 

a zdravia – zvyšovanie 

telesnej zdatnosti 

športom 

 

 

Multikultúrna 

výchova - rešpektovať 

názory spolužiakov 

 

Volejbal 

Nahrávka, hra na 

zmenšenom ihrisku 

s upravenými pravidlami 

Futbal - hra s upravenými 
pravidlami futbalu, 
sálového futbalu.  

  Osvojiť si upravené pravidlá futbalu. 

 
Multikultúrna 

výchova - rešpektovať 

názory spolužiakov 

 

Cvičenie v prírode 

 

 

5 

 

 

 

Orientácia v teréne 

Mierka mapy 

Kompas, buzola, práca 

s nožom, sekerou a pílou. 

Stavba stanu, ochrana 

prírody 

Pešia turistika 

Chôdza so záťažou 

Orientačný pretek s úlohami 

  Dodržať pravidlá správania sa v prírode.  

 Orientovať sa  v teréne podľa 

turistických značiek, mapy, kompasu, 

buzoly a prírodných úkazov. 

 Definovať dôležitosť  a spôsob ochrany 

prírody. 

 Dodržať bezpečnosť pri práci. 

 Zvládnuť chôdzu so záťažou. 

 Zvládnuť orientačný pretek s úlohami. 

Multikultúrna 

výchova - rešpektovať 

názory spolužiakov 

 

 
Proces 

Počas vyučovacích hodín si žiaci osvojujú základné poznatky o poskytovaní pomoci pri 

konkrétnych cvičeniach. Učíme žiakov poznávať účinok vykonávaných pohybových činností  

na svoj organizmus, primerane hodnotiť kvalitu vlastnej realizovanej pohybovej činnosti.  

Poznatkami z telesnej kultúry pomáhame žiakom pri utváraní vzťahu k správnej životospráve  

a celoživotnej pohybovej aktivite. 

Pri relaxačných cvičeniach dbáme na to, aby boli žiaci schopní uvoľňovať svalové skupiny  

a uvedomovať si ich pri polohách a pri pohybe. 

 

 

 



 

 

6.2 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov  

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

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

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

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Pri hodnotení žiaka sa dôsledne dodržiava Metodický pokyn č. 19/2015 

na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s  mentálnym postihnutím – 

primárne vzdelávanie. 

Prospech žiaka sa klasifikujem týmito stupňami: 

1 – výborný,  2 – chválitebný, 3 – dobrý,  4 – dostatočný,  5 – nedostatočný 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré, 2 – uspokojivé, 3 – menej uspokojivé, 4 – neuspokojivé. 

V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, 

rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia  a 

klasifikácie  sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol  vo  vyučovacích  predmetoch v 

súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie 

vymedzené vo vzdelávacom programe pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

usilovnosť, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať  a správanie žiaka podľa 

školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja 

osobnosti žiaka. 

Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: 

a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, 

b) požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, 

c) obsahom vzdelávania vymedzeným vo vzdelávacom programe pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ   

a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), 

d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu 

zručnosť a na celkovú vyspelosť, 

e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, s pediatrom, 

f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka. 



 

 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky, najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady 

a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi 

výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností 

oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 3 dní. 

Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. 

Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka.  

 

7. Rámcový učebný plán 

 

Školský učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre 

primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským v súlade s inovovaným VP 
Primárne vzdelávanie- VARIANT A 

 

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

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet / 

Ročník 

Š
tV

P
 

Š
k

V
P

 

Š
tV

P
 

Š
k

V
P

 

Š
tV

P
 

Š
k

V
P

 

Š
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P
 

Š
k

V
P

 

Š
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P
 

Š
k

V
P

 

Š
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P
 

Š
k

V
P

 

Š
tV

P
 

Š
k

V
P

 

Š
tV

P
 

Š
k

V
P

 

Jazyk a 
komunikáci

a 

Slovenský 
jazyk a 

literatúra 

8 1 8 2 7 2 6 2 6 1 5 1 5 1 5 1 

Človek a 

príroda 

Vecné 

učenie 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fyzika  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Chémia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Biológia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

Dejepis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Geografia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Občianska 

náuka 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Človek a 
hodnoty 

Etická 

výchova/ 
Náboženská 

výchova 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Matematika 
a práca s 

informáciam

i 

Matematika  4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 

Informatika 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Človek 
a svet práce 

Pracovné 
vyučovanie 

2 1 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

Umenie a 
kultúra 

Hudobná 

výchova 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Výtvarná 

výchova 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Zdravie a 

pohyb 

Telesná  

a športová 
výchova 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 

SPOLU 
19 4 20 4 21 4 22 4 23 3 24 4 24 4 25 4 

23 24 25 26 26 28 28 29 
 

Poznámky:  
1. Podľa tohto učebného plánu sa riadi 6. až 8. ročník variantu A.  

2. Počet týždenných vyučovacích hodín v týchto ročníkoch je presne určený pre každý učebný plán.  

3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov. 

4. Pracovné vyučovanie sa  vyučuje aj v dvojhodinových celkoch.  

5. Delenie triedy v 6. až 8. ročníku variantu A na chlapcov a dievčatá v predmete telesná a športová 

výchova. 



 

 

8. Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je štátny jazyk 

Slovenskej republiky. 

 

9. Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v jednotlivých formách výchovy 

a vzdelávania 

Najnižší počet žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  v triedach 5. až 9. ročníka 

je 10 žiakov. Najvyšší počet žiakov je 12 žiakov  na základe povolenia riaditeľa školy 

o prekročenie najvyššieho počtu žiakov v triede o dvoch.  

 

10. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

Na vysvedčení posledného ročníka sa uvedie stupeň dosiahnutého vzdelania nasledovne:  

„Žiak (žiačka) získal (získala) primárny stupeň vzdelania.“. Ak žiak ukončil povinnú školskú 

dochádzku, uvedú sa aj údaje o ukončení povinnej školskej dochádzke a to nasledovne: „Žiak 

(žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku.“.  

 

11. Povinné personálne zabezpečenie 

Najdôležitejším vnútroškolským aspektom ovplyvňujúcim výkonnosť žiakov je kvalita a 

kvalifikovanosť pedagogického zboru. Výchovno–vzdelávací proces na našej škole 

zabezpečuje pedagogický zbor plne kvalifikovaných učiteľov – majú pedagogickú 

spôsobilosť. Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, pedagogicky kvalifikovaný a 

profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu ďalej odborne a profesijne rásť, využívať 

možnosti ďalšieho vzdelávania, prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie s cieľom zvyšovať 

úroveň a kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu. Snahou všetkých pedagógov je odvádzať 

kvalitný vyučovací proces a vytvárať pozitívnu sociálnu klímu ako predpoklad dobrej 

pracovnej atmosféry.  

Výchovné poradenstvo pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych 

potrieb detí vykonáva výchovný poradca, ktorý zároveň spolupracuje s triednymi učiteľmi a s 

odborníkmi CPPPP a CŠPP.  

Vedúci pedagogickí zamestnanci svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými 

schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s 

profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím. Starajú sa o svoj odborný a osobnostný 

rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú pre tento ich rast podmienky.  

Pedagogický asistent učiteľa pracuje v triedach pre  žiakov s ľahkým stupňom mentálneho 

postihnutia. 

 

12. Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 

Dôležitou podmienkou pre uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu je primerané 

materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Žiaci sa vyučujú v štandardne 

vybavených triedach, ktoré slúžia aj na krúžkovú činnosť. Škola disponuje množstvom 

didaktických pomôcok, ktoré učitelia využívajú vo vyučovacom procese priamo v triedach, 

alebo v špecializovaných učebniach pre výučbu predmetov teoretického charakteru. Pre 

vyučovanie predmetov výchovného charakteru využívame:  

- učebňu pre informatickú výchovu vybavenú počítačmi s príslušným programovým 

vybavením a prídavnými zariadeniami,  

- telocvičňu s bezpečným povrchom,  náradím a náčiním 

- relaxačnú miestnosť vybavenú pracovným a odpočinkovým nábytkom,   pomôckami pre 

relaxáciu a  audiovizuálnou technikou . 



 

 

Na škole nie je k dispozícii  špeciálna učebňa pre vyučovanie jednotlivých zložiek 

pracovného vyučovania, nakoľko je v štádiu rekonštrukcie a bude sprevádzkovaná v budúcom 

školskom roku. 

Súčasťou vybavenia školy sú:  

- priestory pre odkladanie odevov a obuvi (šatne),  

- spoločné priestory pre hygienu, oddelené WC pre žiakov a žiačky, učiteľov a učiteľky,  

- priestory pre prípravné práce učiteľa, priestory pre uloženie pomôcok (školské kabinety),  

– miestnosť pre uskladnenie učebníc, archív,  

- knižnica pre učiteľov a žiakov, 

- kuchynka a telocvičňa,  

- priestory pre spoločné stravovanie rešpektujúce hygienické normy. 

 

13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Každoročne na začiatku školského roka 

poučujeme žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a to v rámci triednických hodín, 

na úvodných hodinách všetkých predmetov pred exkurziami, výletmi, vychádzkami a 

návštevami rôznych podujatí. Na školských aktivitách a vyučovaní mimo priestorov školy sa 

môžu žiaci zúčastniť len na základe informovaného súhlasu rodiča.  

Základné zásady bezpečnosti sú zakotvené v školskom poriadku, ktorý aktualizujeme 

každoročne na začiatku školského roka. K zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia smeruje:  

- zdravé prostredie tried,  

- kontrola telocvičného náradia pred každou vyučovacou hodinou,  

- dozor nad žiakmi počas vyučovania na chodbách i v školskej jedálni. 

Organizácia výučby a rozvrh vyučovacieho dňa vychádza z rešpektovania zásad 

psychohygieny. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. 

Všetci zamestnanci školy pravidelne každý rok absolvujú školenie bezpečnosti pri práci a 

požiarnej ochrane. Pravidelne sú prevádzané kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a revízie elektrického a plynového zariadenia, bleskozvodov a telocvičného náradia a 

zariadenia. 

 

14. Zásady a podmienky pre vypracovanie školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia je 

vypracovaný na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie. 

 


