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Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna v Levoči je plne 

organizovaná katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom Podhradí. Má štatút 

školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov s autizmom. Po stránke vzdelávania je 

úplne porovnateľná so štátnymi školami, kladie však dôraz na duchovnú a mravnú formáciu 

žiakov. Výchova a vzdelávanie sa realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi 

vzdelávacími programami. Úspechom spoločného snaženia je všeobecná pripravenosť žiakov 

s autizmom s mentálnym postihnutím na ďalšie štúdium v praktickej škole alebo profesijnú 

prípravu v odborných učilištiach a žiakov s autizmom bez mentálneho postihnutia v 

špeciálnych alebo štandardných (pre intaktných žiakov určených) stredných školách a 

učilištiach a ich úspešné začlenenie do bežného života v rámci ich možností a schopností. 

Konečným cieľom je rozvoj schopností žiaka s autizmom a ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami  do takej miery, aby sa dosiahlo výrazné zlepšenie kvality života 

žiakov s autizmom a čo najväčšia možná samostatnosť. 

 V každej triede sa dve hodiny týždenne vyučuje predmet rímskokatolícke 

náboženstvo. Súbežne s výchovno-vzdelávacím procesom škola poskytuje deťom a žiakom 

primeranú štruktúru duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít, do ktorých 

sa žiaci zapájajú podľa svojich záujmov. Vyučovanie na škole sa uskutočňuje podľa 

školského vzdelávacieho programu vypracovaného školou a schváleného zriaďovateľom.  

 Výchovný a vyučovací proces je prispôsobený individuálnym potrebám, možnostiam 

a schopnostiam žiakov vyplývajúcim z ich zdravotného znevýhodnenia – autizmu. 

 

1. Veľkosť školy 

 
 Starobylá Levoča bola a je známa po celej Európe nielen svojimi umelecko-

historickými pamiatkami, dejinami kníhtlače, svojím národným hnutím v 50. a 60. rokoch 19.  

storočia, ale aj svojím vzťahom k vzdelávaniu detí, žiakov, ale i dospelých jednotlivcov so 

zdravotným znevýhodnením. 

  Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna je situovaná 

v blízkosti historického centra mesta. Sídli v priestoroch Spojenej špeciálnej školy internátnej 

Jána Vojtaššáka, ktorá je umiestnená v budove bývalého učiteľského ústavu Jána 

Vojtaššáka na Kláštorskej ulici 24/a. 

 Škola patrí do siete špeciálnych škôl a poskytuje deťom a žiakom s autizmom  vo veku 

od 6 do 16 (18) rokov primárne (ISCED1) a nižšie sekundárne (ISCED 2) vzdelanie. 

Výchovná a vzdelávacia starostlivosť žiakom je zabezpečovaná v poldennom, celodennom 

alebo týždennom režime. Špeciálny a špecifický prístup, formy a podmienky v rámci výchovy 

a vzdelávania žiakov s autizmom sú nevyhnutné. Medzi metódy, ktoré pri vzdelávaní 

využívame patria: TEACCH program, štruktúrované vzdelávacie programy, 

sprostredkovávanie inštrukcíí a informácií pomocou vizualizácie a kombinácia 

beheviorálnych techník. Vhodný IVVP by mal odrážať individuálne a špecifické potreby 

žiaka s autizmom v súlade s jeho vekom a vývinovou úrovňou. Celý proces práce so žiakmi 

s autizmom je štruktúrovaný a sprehľadnený, sú stanovené konkrétne a jasné pravidlá, časová 

štruktúra, čím sa vytvára istota a bezpečie. Na výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom sa 

podieľa skúsený tím učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľa, technicko-hospodárskych 

a iných odborných zamestnancov participujúcich na uvedom procese. 

Výchovný a vzdelávací proces prebieha v jednotlivých triedach, špecializovaných 

triedach a odborných učebniach školy. Časť kompenzačných a rehabilitačných aktivít, 

Všeobecná charakteristika školy 
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rovnako aj časť telesných a športových výchovno-vzdelávacích činností je realizovaná 

v zazmluvnených účelových priestoroch (telocvičňa, bazén, záhradníctvo), ktoré škola nemá 

priamo k dispozícii. 

 

2. Charakteristika žiakov 

 
ZŠ pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnu navštevujú žiaci s autizmom 

a ďalšími pervazívmymi vývinovými poruchami vo veku od 6 do 16 (18) rokov nielen 

z okolia, ale vzhľadom na internátny typ školy aj žiaci zo vzdialenejších miest a obcí.  

Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: 

detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná 

dezintegratívna porucha v detstve (F84.3), hyperaktívna porucha spojená s mentálnou 

retardáciou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne 

vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9). MKCH – 

10 (1992). Obsah vzdelávania určený pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami sa uplatňuje bez ohľadu na to, akou formou sú vzdelávaní. 

      

3. Charakteristika pedagogického zboru 
 

 Pedagogický zbor  Základnej školy pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej 

je plne kvalifikovaný, všetci učitelia majú pedagogickú a odbornú spôsobilosť, ktorá je 

základom kvalitného vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Počet učiteľov sa  pohybuje v reálnom počte, vhodnom pre zabezpečenie výučby žiakov školy 

v danom školskom roku. Vyučovanie povinného predmetu Rímskokatolícke náboženstvo 

zabezpečuje katechétka, ktorá je tiež špeciálnym pedagógom. 

Väčšina učiteľov má ukončenú 1. kvalifikačnú skúšku a všetci si pravidelne rozširujú svoje 

odborné kompetencie : v rámci programu Via Lucis si poznatky zo špeciálnej pedagogiky 

rozšírili 4 pedagógovia, v rámci projektu „Vzdelávajme prístupnejšie“ získalo 15 pedagógov 

certifikát z inovačných vzdelávacích metód. Dvaja špeciálny pedagógovia si rozšírili svoje 

vzdelanie o špecializačné inovačné štúdium pre pedagogických pracovníkov vzdelávajúcich 

v oblasti autizmu.   

 Zaradenie asistentov učiteľa do výchovno-vyučovacej činnosti prináša možnosti 

efektívnejšieho využívania individuálnych špeciálno-pedagogických prístupov, metód 

a foriem práce.   

 V štruktúre pedagogického zboru fungujú 2 metodické orgány – metodické združenie 

I. stupňa ZŠ, predmetová komisia II stupňa  ZŠ. Na škole pracuje zdravotná sestra, 

o logopedickú stránku reči sa starajú kvalifikovaní logopédi. Všetku komplexnú odbornú 

špeciálno-pedagogickú a psychologickú starostlivosť o  žiakov zabezpečuje Centrum 

špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole Jána Vojtaššáka internátnej. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 
 

Škola neorganizuje špeciálne prijímacie konanie do prípravného ani ostatných 

ročníkov. Žiak sa do školy prijíma na základe jeho zdokumentovaného zdravotného 

znevýhodnenia. Postup pri prijímaní žiakov s autizmom do školy prebieha podľa § 95 ods. 3 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v súlade s § 7 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 

Z.z. o špeciálnych školách. O prijatí žiaka do školy rozhodne písomne po prerokovaní 

v pedagogickej rade školy riaditeľka školy. 
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5. Dlhodobé projekty 

 
 V oblasti dlhodobých projektov bude Základná škola pre žiakov s autizmom Jána 

Vojtaššáka internátna nadväzovať a budovať na doterajších úspešných projektových 

aktivitách  SŠ J.Vojtaššáka internátnej, ktoré sú v súlade s splánom Metodického združenia 

a Predmetovej komisie. 

 - projekt Zelená škola 

- projekt Protidrogová prevencia 

- cvičné zariadenie, ( podieľajúce sa na praktickej príprave študentov špeciálnej pedagogiky 

Inštitútu Juraja Páleša v Levoči KU v Ružomberku). 

 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

Škola úzko spolupracuje s rodičmi aj inými subjektmi.  

Rada školy je vrcholným orgánom školy a je založená v súlade so zákonom  č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní. Pozostáva z 11 členov v nasledujúcom zastúpení : 3 delegovaní  

zástupcovia zriaďovateľa školy, 3 zvolení zástupcovia rodičov, 4 zvolení zástupcovia 

pedagogických zamestnancov školy (ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, PŠ), 1 zvolený zástupca 

nepedagogických zamestnancov školy. Rada školy sa v priebehu školského roka stretáva 

minimálne 4 krát a v prípade potreby i viac krát. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú 

z ustanovenia zákona. 

Rada rodičov školy - na čele rady rodičovského združenia je výbor zložený z predsedu, 

podpredsedu a hospodára. Schôdze rodičovského združenia sa organizujú v pravidelných 

intervaloch minimálne dvakrát v roku. Triedne aktivity sú organizované priebežne podľa 

potreby počas školského roka. Navyše pred každou polročnou a koncoročnou pedagogickou 

radou sa organizuje stretnutie pedagogických zamestnancov s rodičmi.  

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom  je občianske združenie, ktorého cieľom je 

ochrana, všestranná podpora detí a mládeže s autizmom, ich rodín, kultúry, ľudských práv, 

rozvoj duchovných hodnôt. Vyvíja informačnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu 

zameranú na rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnosť formou prednášok, 

seminárov, publicistickej činnosti spolupráce s masmédiami a pod. Vydáva odborné 

publikácie s tematikou autizmu pre ďalšie vzdelávanie odborníkov i laickej verejnosti, 

spolupôsobí pri zriaďovaní špecializovaných predškolských, školských a mimoškolských 

zariadení, organizuje a vykonáva poradenskú činnosť , terapiu a rehabilitáciu pre osoby 

s autizmom a ich rodiny, organizuje stretnutia rodín na spoločenských , kultúrnych 

a športových podujatiach a poskytuje im príležitosť k výmene skúsenosti a vzájomnej pomoci, 

vyvíja verejnoprospešnú činnosť na úseku humanitnej pomoci, osvety a poradenstva , pomáha 

pri financovaní vybavenia tried pre žiakov s autizmom.    

OZ UŠKO je občianske združenie, ktorého cieľom je ochrana, všestranná podpora detí 

a mládeže so ŠVVP, ich rodín, kultúry, ľudských práv, rozvoj duchovných hodnôt, podpora 

aktivít občanov, občianskych i mimovládnych organizácii, rozvoj spolupráce a porozumenia 

medzi uvedenými subjektmi, vzdelávanie a výchova k zodpovednosti za kvalitu života cestou 

integrácie a vytvárania hodnôt kultúry žiakov so zdravotným znevýhodnením a iných 

minoritných skupín prostredníctvom vzdelávacích, výchovno - osvetových, poradenských, 

publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít 

v uvedených oblastiach. 

Metodické centrum Prešov je ústredne riadenou organizáciou MŠ SR na výkon metodickej 

činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

Zamestnanci školy využívajú ponuky vzdelávania jednotlivých odborno-metodických činností 

v rôznych oblasti odborného garantovania.   
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Katolícke pedagogické a katechetické centrum – jeho poslaním je zabezpečovať ďalšie 

odborné vzdelávanie a formáciu pedagogických a  nepedagogických zamestnancov 

katolíckych škôl a učiteľov náboženskej výchovy. V spolupráci s diecéznymi školskými 

a rehoľnými úradmi a diecéznymi katechetickými úradmi na Slovensku poskytuje metodicko-

didaktickú službu a usmerňuje vyučovanie náboženskej výchovy. 

Inštitút Juraja Páleša so sídlom v Levoči je vedecko-výskumným strediskom Pedagogickej 

fakulty KU v Ružomberku, ktoré organizačne zabezpečuje odbornú pedagogickú prax 

študentov na cvičnej škole – Spojenej špeciálnej škole v Levoči. 

Spolupráca s ďalšími subjektmi: 

Gymnázium sv. Františka Assisského – projekt Mládež v akcii  

Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom. 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
 

Základná škola pre žiakov s autizmom má v rámci budovy školy k dispozícii štyri 

kmeňové triedy. 

V škole sú zriadené tieto odborné učebne: 

1. Herňa - štruktúrovaná miestnosť podľa činností, ktoré tam žiaci s autizmom vykonávajú. 

Skladá sa z kútika pre oddych, čítanie, vykonávanie výtvarných a pracovných činností, na 

realizáciu voľnočasových aktivít, relaxáciu, kútika na stravovanie.  

2. Dve učebne výpočtovej techniky, v ktorých je 12 počítačov pripojených na internet a 5 

notebookov. Je využívaná počas vyučovania v jednotlivých predmetoch i v  popoludňajších 

hodinách v školskom klube a vo výchovnej činnosti. Učitelia a vychovávatelia využívajú 

počítače v zborovni. Riaditeľka školy, zástupca riaditeľky školy, hospodár školy, účtovníčka 

majú k dispozícii samostatný počítač. 

3. Rytmicko - pohybová miestnosť je vybavená zrkadlami a madlami. Má všestranné využitie  

( rytmicko-pohybové a hudobno-pohybové činnosti ). 

4. Školská dielňa je určená na výučbu pracovného vyučovania a technickej výchovy. Má dve 

samostatné miestnosti, pričom jedna je vybavená materiálom a nástrojmi na prácu s kovom 

a druhá na prácu s drevom. 

5. Učebňa logopédie určená na hodiny ILI. Je vybavená špeciálnymi a kompenzačnými 

pomôckami. 

6. Učebňa pracovnej výchovy je určená na rozvoj pracovných a výtvarných zručností  

v predmetoch výtvarná výchova a pracovné vyučovanie. 

7. Keramická dielňa je určená na rôzne činnosti, ktoré sú zamerané hlavne na rozvoj jemnej 

motoriky a tvorivosti žiakov. 

8. Knižnica je rozdelená na oddelenie pre žiakov a pre pedagógov. 

9. Multisenzorická miestnosť určená na rozvíjanie a stimuláciu zmyslového vnímania 

a podporovanie rozvoja osobnosti žiakov s autizmom a ďalšími rôznymi druhmi postihnutia.  

10.  Okrem uvedených odborných učební sú v škole : spoločenská miestnosť - aula, výdajňa 

jedál a kabinety odborných predmetov. 

Správou a vedením odborných učební a kabinetov sa pravidelne na začiatku školského 

roka navrhuje, pedagogickou radou prerokuje a riaditeľkou schváli zamestnanec, ktorý 

príslušný kabinet, resp. učebňu spravuje. 

 

8. Škola ako životný priestor 
 

Základná škola pre žiakov s autizmom je školou internátneho typu. Snaží sa poskytnúť 

žiakom príjemné prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť, čo zároveň dopomôže k tomu , aby 
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dosahovali aj dobré vzdelávacie výsledky. Všetky dostupné informácie a aktivity školy sú 

zverejňované na internetovej stránke školy www.sssijv.edu.sk  

Aby sa žiaci a zamestnanci školy cítili v jej priestoroch dobre, kladieme veľký dôraz 

na vytvorenie pozitívnej školskej klímy. V prvom rade dbáme na pestovanie dobrých vzťahov 

medzi žiakmi navzájom, ďalej medzi učiteľmi a žiakmi a v neposlednom rade medzi učiteľmi 

a rodičmi. Uvedomujeme si, že na formovanie osobnosti žiaka vplýva veľkou mierou aj 

prostredie, preto venujeme veľkú pozornosť estetickej úprave tried, chodieb, vstupných 

priestorov školy a areálu školy. Interiér je doplnený nástenkami , informačnými tabuľami a 

kvetinovou výzdobou. O čistotu priestorov sa starajú príslušní správni zamestnanci, ale aj 

žiakov vedieme k tomu, aby udržiavali poriadok a čistotu na svojich pracovných miestach, v 

triedach, na chodbách a vo všetkých priestoroch školy. Počas každého školského roka sa 

snažíme o zlepšovanie materiálneho vybavenia školy novými učebnými pomôckami. 

 

9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 
  

Škola v rámci svojich možností zabezpečuje v maximálne možnej miere bezpečné 

a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovu a vyučovanie. Žiaci sú pravidelne na začiatku 

aktuálneho školského roka (spravidla na triednickej hodine) a nepravidelne (podľa potreby) 

oboznamovaní so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pri hrách a zábave. 

Žiaci sa riadia  Vnútorným poriadkom školy. Vnútorný poriadok školy je zverejnený aj na 

internetovej stránke školy. Zároveň sú informovaní o bezpečnosti na vyučovaní odborných 

predmetov.  

 Škola pravidelne školí pedagogických i  ostatných zamestnancov o  bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru. Škola absolvuje pravidelné  kontroly bezpečnosti a 

ochrany zdravia a odstraňuje nedostatky podľa výsledkov revízií a podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

1. Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 
 

Hlavnými cieľmi primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia a aj 

s mentálnym postihnutím je rozvinutie kľúčových spôsobilostí (ako kombinácií vedomostí, 

spôsobilostí, skúseností a postojov) na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná a 

maximálne možné integrovanie do spoločnosti. Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami plnia porovnateľné ciele vzdelávania ako ostatní žiaci základných 

škôl na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania.  

 Naša škola si ako hlavný cieľ kladie úlohu ovplyvniť vývin žiaka s autizmom tak, aby 

dosiahol úroveň čo najväčšej nezávislosti pri využívaní osvojených vedomostí, zručností a 

návykov a mohol žiť plnohodnotný a úspešný život. Dôležitým cieľom vzdelávania žiakov s 

autizmom je aj pozitívne ovplyvňovanie poškodených oblastí. Chceme, aby každý žiak na 

vlastnej koži pocítil, čo je úspech. Želáme si, aby tomu tak bolo pri všetkých žiakoch našej 

školy. 

Na zlepšenie kvality vyučovacieho procesu je potrebné držať krok so súčasnými 

koncepciami a formami vyučovacieho procesu hospodársky vyspelých krajín a aktívne ich 

zapájať do nášho prostredia, pričom treba zohľadňovať špecifické podmienky. V praxi to 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

http://www.sssijv.edu.sk/
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znamená, že ak škola disponuje kvalifikovanými učiteľmi, je možné prostredníctvom IKT 

vyučovať akýkoľvek predmet, čím sa stávajú aj náročné predmety atraktívnymi. V súčasnosti 

je na trhu mnoho edukačného softvéru už na požadovanej úrovni. Veľké možnosti v tomto 

smere ponúka aj internet.  

Našou snahou je formovať u žiakov s autizmom  vnútornú motiváciu, sociálne cítenie 

a hodnotové orientácie a vychovávať žiakov v katolíckom duchu. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania  

 
Pri výchove a vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia) sa podľa § 94 ods. 2 písm. f) zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len zákon č. 245/2008 Z. z.) postupuje podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia). 

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia) sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou 

v základnej škole podľa § 94 ods.1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z. z., t.j. v základnej 

škole pre žiakov s autizmom a v ďalších školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v 

špeciálnych triedach základných škôl alebo pri individuálnom začlenení. 

Absolvovaním vzdelávacieho programu získa žiak s  autizmom alebo ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia primárne vzdelanie (ISCED 

1) a nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 2). Absolvovaním vzdelávacieho programu pre 

žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. získa žiak primárne 

vzdelanie, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 1).  

   

 

 

3. Profil absolventa 

 
Osvojené  kompetencie  žiakov  s autizmom  alebo  ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (bez mentálneho postihnutia)  zodpovedajú  profilu  absolventa  primárneho stupňa 

vzdelávania a profilu absolventa nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania.  
Žiak  s  autizmom  alebo  ďalšími pervazívnymi  vývinovými  poruchami s mentálnym 

postihnutím je pripravený  na  ďalšie vzdelávanie a  prípravu  na  povolanie v praktickej škole 

alebo   v   odbornom   učilišti  v  oblasti  komunikácie,  sociálnych  a  manuálnych zručností.  
 

4. Pedagogické stratégie 
 

  Základnou  myšlienkou  stratégie  ZŠ  pre  žiakov s  autizmom  Jána Vojtaššáka 

internátnej je snaha o  vytvorenie motivačného prostredia,  zohľadňujúceho individuálne 

možnosti, schopnosti a  potreby na osvojenie základného učiva na požadovanej úrovni, 

rozvíjať u žiakov samostatnosť na primeranej úrovni, počítačovú gramotnosť, komunikačné 

schopnosti a celkový  osobnostný a sociálny rozvoj a  tiež zvyšovať odborné kompetencie 

špeciálnych pedagógov.  

Ďalšie strategické ciele : 

- v maximálnej miere uplatňovať humanistické prvky vo výchovno-vzdelávacom 

procese, 
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- zapájať žiakov, pedagógov a zamestnancov školy do rôznych projektov a aktivít 

a rozvíjať existujúcu spoluprácu s partnermi, 

- rozvíjať spoluprácu so spoločenskými a kultúrnymi organizáciami, 

- zviditeľňovať školu v regióne, udržiavať komunikáciu a informovanosť,   

- zabezpečovať finančné a materiálne zdroje na dopĺňanie a opravu učebných pomôcok, 

interiérového vybavenia a zariadenia školy prostredníctvom projektov a sponzoringu. 

U  žiakov s  autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez 

mentálneho postihnutia má vzdelávanie žiakov individuálny charakter. Uskutočňuje sa podľa 

individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským 

zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.  

 Žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym 

postihnutím sa tiež vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Obsah a ciele 

obsiahnuté v obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka. 

Obsah vzdelávania sa poníma ako podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať (rozširovať alebo 

redukovať) v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka. Môže sa stať, 

že stav žiaka si bude vyžadovať také tempo práce, ktoré nedovolí v priebehu jedného 

školského roka splniť ciele vyučovacieho predmetu príslušného ročníka. V tom prípade sa v 

nasledujúcom ročníku, ak to vyžaduje charakter predmetu pre nadväznosť učiva, začne 

neprebratým učivom predchádzajúceho ročníka a nie učivom toho ročníka, do ktorého žiak 

postúpil. Z uvedeného vyplýva, že žiak s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím môže posledný ročník svojej školskej dochádzky ukončiť 

aj učivom nižšieho ročníka. Pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím nie sú určené vzdelávacie štandardy pre jednotlivé 

ročníky, ktoré by bolo nutné splniť pre postup do ďalšieho ročníka. Vyučujúci uplatňuje 

primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s 

cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a zvyšovať tým jeho šance na 

zlepšovanie kvality jeho života.  

 Na primárnom stupni vzdelávania sú do vzdelávacej oblasti JAZYK 

A KOMUNIKÁCIA zaradené predmety rozvíjanie komunikačných schopností a 

sociálnych zručností a rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie ako špecifické 

predmety určené pre žiakov s touto diagnózou. 

 Na nižšom stupni sekundárneho vzdelávania je do vzdelávacej oblasti JAZYK A 

KOMUNIKÁCIA taktiež zaradený špecifický predmet rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, oblasť neobsahuje druhý cudzí jazyk, vzhľadom na 

charakter postihnutia. 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

 Žiaci s autizmom sú podľa §2 Zákona 245/2008, žiakmi so špeciálnymi výchovno 

vzdelávacími potrebami, pre ktorých platí požiadavka na úpravu podmienok, obsahu, foriem, 

metód a  prístupov vo výchove a vzdelávaní. Žiaci s autizmom sa vzdelávajú podľa  

individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (IVVP) v súlade s aktuálnou legislatívou. 

 IVVP v základnej škole pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátnej obsahuje: 

- základné informácie o žiakovi, jeho diagnózu, 

- modifikáciu učebného plánu a učebných osnov, 

- aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

- špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov, 

- špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok,  
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- zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných odborníkov. 

 Na vypracovaní IVVP spolupracuje školský psychológ, triedny učiteľ, prípadne učiteľ 

vyučujúci konkrétny predmet (alebo iný odborný zamestnanec). Za jeho vypracovanie je 

zodpovedný triedny učiteľ. Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ 

školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka. 

 

6. Začlenenie prierezových tém 
 

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

učebných osnovách jednotlivých  predmetov a rozvrhnuté do príslušných ročníkov podľa 

náročnosti. 

Prípravný ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je  nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty, Matematika a práca  

s informáciami 

Environmentálna výchova: Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce, Zdravie 

a pohyb 

Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek a hodnoty 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť 

Multikultúrna výchova: Človek a hodnoty. 

Prierezové témy sa realizujú aj formou didaktických hier v prírode.  

 

1. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami 

Environmentálna výchova: Príroda a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami  

Ochrana života  a zdravia: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť, Zdravie a pohyb 

Multikultúrna výchova: Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra, Príroda a spoločnosť  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť, 

Jazyk a komunikácia 

Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť. 

Prierezové témy sa realizujú aj formou didaktických hier v prírode.  

 

2. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je  nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Kultúra a umenie, Matematika a práca 

s informáciami, Človek a hodnoty 

Environmentálna výchova: Príroda a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami 

Ochrana života a zdravia: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť, Zdravie a pohyb 

Multikultúrna výchova: Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra, Príroda a spoločnosť  

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť, 

Umenie a kultúra 
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Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty. 

Prierezové témy sa realizujú aj formou didaktických hier v prírode.  

 

3. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť 

Environmentálna výchova: Príroda a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami 

Regionálna výchova a  tradičná ľudová kultúra: Príroda a spoločnosť, Matematika a práca 

s informáciami, Človek a svet práce, Umenie a kultúra 

Ochrana života a zdravia: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť, Zdravie a pohyb 

Multikultúrna výchova: Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra, Príroda a spoločnosť, Človek 

a svet práce 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť 

Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty. 

Prierezové témy sa realizujú aj formou didaktických hier v prírode.  

 

4. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Príroda a spoločnosť 

Environmentálna výchova: Príroda a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami 

Regionálna výchova a  tradičná ľudová kultúra: Príroda a spoločnosť, Matematika a práca 

s informáciami, Človek a svet práce, Umenie a kultúra 

Ochrana života a zdravia: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť, Zdravie a pohyb 

Multikultúrna výchova: Zdravie a pohyb, Umenie a kultúra, Príroda a spoločnosť, Človek 

a svet práce 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Človek a hodnoty, Príroda a spoločnosť 

Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty. 

Prierezové témy sa realizujú aj formou didaktických hier v prírode.  

 

5. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Matematika a práca 

s informáciami, Umenie a kultúra 

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra  

Ochrana  života  a zdravia: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a  kultúra 

Multikultúrna výchova: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť,  

Umenie a kultúra, Človek a hodnoty 

Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty, Človek a svet práce 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb, Človek a svet práce 
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Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami. 

Prierezové  témy sa realizujú  aj formou účelových cvičení v prírode. 

 

6. ročník 
Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty 

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra  

Ochrana života a zdravia: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a  kultúra 

Multikultúrna výchova: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra 

Regionálna výchova a  tradičná ľudová kultúra: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť,   

Človek a príroda, Človek a hodnoty 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty 

Ochrana života a zdravia: Zdravie a pohyb, Človek a hodnoty, Človek a svet práce 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra. 

Prierezové  témy sa realizujú  aj formou účelových cvičení v prírode. 

 

7. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami 

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek 

a spoločnosť 

Ochrana života a zdravia: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie 

a pohyb 

Multikultúrna výchova: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Človek 

a hodnoty 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť,  

Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Človek a svet práce  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť  

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra. 

Prierezové  témy sa realizujú  aj formou účelových cvičení v prírode. 

 

8. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami 

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek 

a spoločnosť 

Ochrana života a zdravia: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie 

a pohyb 

Multikultúrna výchova: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Človek 

a hodnoty 
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Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť,  

Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Človek a svet práce  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť  

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra. 

Prierezové  témy sa realizujú  aj formou účelových cvičení v prírode. 

 

9. ročník 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých vzdelávacích oblastiach je nasledovné: 

Mediálna výchova: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami 

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek 

a spoločnosť 

Ochrana života a zdravia: Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie 

a pohyb 

Multikultúrna výchova: Človek a spoločnosť, Jazyk a komunikácia, Umenie a kultúra, Človek 

a hodnoty 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: Jazyk a komunikácia, Človek a spoločnosť,  

Človek a príroda, Jazyk a komunikácia, Človek a svet práce  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť  

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke: Jazyk a komunikácia, Zdravie 

a pohyb, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Príroda a spoločnosť, Človek a hodnoty, 

Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra. 

Prierezové  témy sa realizujú  aj formou účelových cvičení v prírode. 

 

 

 

 

 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

Hodnotenie žiakov formuje ich postoje, rozvíja individuálne schopnosti a 

sebakontrolu.  Hodnotenie žiakov prebieha v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní (Školský zákon) a s príslušnými ustanoveniami vyhlášky č. 322/2008 Z.z. 

o špeciálnych školách. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov sa vychádza z 

Hodnotenia a klasifikácie prospechu a správania žiakov a opatrení vo výchove v základných 

školách a stredných školách podľa § 55 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

 Žiak je pravidelne hodnotený počas celého školského roku podľa zásad stanovených 

klasifikačným poriadkom školy. Polročná a koncoročná klasifikácia je vyjadrením výsledkov 

práce za uvedený polrok. Pri hodnotení žiaka so zdravotným znevýhodnením sa individuálne 

zohľadňuje druh a stupeň jeho zdravotného znevýhodnenia podľa § 56 ods. 4 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v súlade s § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 322/2008 Z.z. 

o špeciálnych školách. 

 Výsledné hodnotenie žiaka sa neurčuje na základe aritmetického priemeru. 

Pedagógovia v rámci priebežného hodnotenia môžu využívať rôzne moderné hodnotiace 

trendy (žiacke portfólia, skúšanie s využitím literatúry a pomôcky, sebahodnotenie žiakov 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
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založené na sebapoznaní, slovné hodnotenie žiakov). Hodnotenie vychádza z posúdenia miery 

dosiahnutých očakávaných výstupov formulovaných v učebných osnovách. Vo vyučovacích 

predmetoch sa hodnotí najmä: 

- stupeň osvojenia predpísaného učiva, 

- úroveň myslenia, presnosť a výstižnosť vo vyjadrovaní, 

- schopnosť uplatňovania zručností, návykov, vedomostí pri riešení praktických úloh, 

- aktivita, samostatnosť, tvorivosť, záujem. 

Pri hodnotení správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka. 

Hodnotenie správania sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka s odôvodnením. Triedny 

učiteľ je povinný zaznamenávať všetky druhy pochvál a opatrení na posilnenie disciplíny do 

triednej dokumentácie a zároveň ich oznámiť riaditeľovi školy a zákonnému zástupcovi žiaka 

do 5 pracovných dní. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa 

do troch dní, klasifikuje sa pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu. Žiak, ktorý bez 

závažných dôvodov nepríde na opravné skúšky a neospravedlní sa do troch dní, klasifikuje sa 

z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť komisionálnu skúšku stupňom prospechu 

nedostatočný. 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Kontrolná a hospitačná činnosť je vykonávaná manažmentom školy na základe 

a v súlade s vypracovanými plánmi kontrolnej a hospitačnej činnosti. Výsledky kontrolnej 

a hospitačnej činnosti uchovávajú zodpovední zamestnanci v písomnej alebo elektronickej 

podobe. 

Proces hodnotenia dosahovaných pracovných výsledkov a správania zamestnanca je 

náročný proces. Pôsobí na sebavedomie, ovplyvňuje vzťahy, motiváciu, určuje perspektívy 

zamestnanca. Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú 

podľa vlastného systému  vypracovaného manažmentom školy na základe: 

- pozorovania (hospitácie), 

- rozhovoru, 

- výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší 

 stupeň školy a podobne) 

- sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, 

- hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

- tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a podobne, 

- hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy, 

- vzájomného hodnotenia učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“), 

- hodnotenia učiteľov žiakmi. 

Systém hodnotenia pedagogických (rovnako aj dotknutých technicko-hospodárskych 

a odborných) zamestnancov bodovo sleduje nasledujúce – nad rámec bežných povinností 

vykonávané aktivity: 

- triednictvo v končiacich ročníkoch, 

- sprevádzanie na športové súťaže, 

- funkcie na škole (výchovné poradenstvo, protidrogová prevencia), 

- organizácia a účasť na projektoch a výmenných pobytoch, 

- jednorazové akcie, 

- príprava žiakov na súťaže - okrem prípravy počas krúžkov - diferencovane podľa 

náročnosti, 
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- organizácia charitatívnych akcií, 

- výzdoba školy, fórum pedagogiky, kronika školy, internetová prezentácia, 

- organizácia športových súťaží a lyžiarskych kurzov, ŠVP, 

- organizácia umeleckých a iných súťaží a výstav, 

- aktivity v ŠKD, 

- aktivity v ŠI, 

- iné aktivity. 

 

3. Hodnotenie školy 
 

 Na hodnotenie školy sa využívajú dotazníky pre učiteľov, rodičov, žiakov, 

absolventov školy za účelom získania spätnej väzby na kvalitu školy. V dotazníku sa 

monitoruje spokojnosť s vedením školy, s jednotlivými pedagógmi, prostredie a klíma 

v škole, materiálne zabezpečenie, spôsob výchovy a vzdelávania, spôsob hodnotenia, 

informovanosť o škole, spokojnosť s využitím mimoškolského času, školská disciplína a 

podobne. Rozlišujú sa pri tom nasledujúce hodnotiace roviny: 

Hodnotenie žiakmi a rodičmi  

 Hodnotenie podmienok a koncepčných zámerov rodičmi vo všetkých ročníkov vyplnia 

raz za štyri roky dotazník v ktorom sa budú hodnotiť podmienky vzdelávania a realizácia a 

správnosť zámerov Školského vzdelávacieho programu. Podobne zameraný dotazník 

sledujúci predovšetkým porovnanie očakávaní a reality vyplnia rodičia žiakov v druhom 

polroku prvého ročníka a v prvom polroku tretieho ročníka a absolventi školy. Dotazník 

vypracuje školský manažment. 

 Hodnotenie výuky jednotlivých predmetov bude prebiehať tiež formou dotazníkov v 

prvom polroku štvrtého ročníka a v druhom polroku deviateho ročníka v predmetoch, ktoré 

stanoví vedenie školy po prerokovaní s rodičovskou radou. Dotazníky budú vypracované 

predmetovými komisiami. Výsledky oboch sledovaní budú prezentované na internetovej 

stránke školy.  

 

Hodnotenie učiteľmi  

 Učitelia robia priebežne sebahodnotenia svojej výučby a zároveň sú hodnotení aj 

predsedami PK a vedením školy za pomoci záznamov z hospitácií a kontrol. Učitelia, rovnako 

ako žiaci a rodičia hodnotia raz za dva roky podmienky výuky a koncepčných zásad a ich 

uplatňovania na porade pedagogického zboru pomocou SWOT analýzy. Na porade všetkých 

zamestnancov školy sa tiež formou SWOT analýzy bude hodnotiť spolupráca všetkých 

zložiek zamestnancov školy vrátane nepedagogických zamestnancov. Zároveň prebieha v 

uvedenej oblasti hodnotenie činnosti vedenia školy. Výsledky budú využité na korekciu 

koncepčných zámerov a prípadnej úprave školského vzdelávacieho programu.  

Prieskumy  

 Dôležitou súčasťou autoevalvácie školy sú prieskumy, ktorých výsledky slúžia 

predovšetkým na získanie informácií o úspešnosti jednotlivých školských aktivít. Za dôležitý 

pokladáme každoročný prieskum úspešnosti absolventov školy na prijímacom pokračovaní na 

vyšší sekundárny stupeň. Každé dva roky uskutočníme tiež prieskum situácie na drogovej 

scéne a ďalších negatívnych spoločenských javov. Aj ich výsledky pomáhajú učiteľom hlbšie 

spoznať našich žiakov, ich okolie a zázemie. 

Na konci školského roka je vypracovaná SWOT analýza pracovných výsledkov, 

úspešnosti školy. 
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Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník 

P
rí

p
ra

v
n

ý
 

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

Človek 

a hodnoty 

Katolícke náboženstvo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
+ 2 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 12 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
2 8 6 6 6 6 6 5 5 5 55 

Anglický jazyk    3 3 3 3 3 3 3 21 
Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

a sociálnych 

zručností 

7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 27 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností a písanie 
1 1 1 1 1      5 

+      1 3 2 2 2 10 

Príroda 

a spoločnosť 

Prírodoveda   1 1 1      3 
Vlastiveda   1 1 1      3 

            

Človek 

a príroda 

Fyzika       1 1 2 1 5 

Chémia       1 1 1 2 5 

Biológia      1 1 2 1 1 6 

+       0,5 0,5   1 

Človek 

a spoločnosť 

Dejepis      1 1 1 1 2 6 
Geografia      1 1 1 1 1 5 

Občianska náuka      1 1 1 1 1 5 
+         0,5 0,5 1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 38 

Informatika      1 1 1 1 1 5 
Informatická 

výchova 
  1 1 1      3 

+     1 1 0,5 1 0,5 0,5 4,5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Svet práce        1 1  2 

+        0,5 0,5  1 

Umenie 

a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1   8 

Výchova umením         1 1 2 
+          0,5 0,5 

Zdravie 

a pohyb 

Telesná a športová  

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            

 

Voliteľné 

hodiny 
 2 1 1 1 2 3 5 5 5 5 30 

Spolu  20 22 23 25 26 27 29 30 30 30 262 

Školský učebný plán pre žiakov s autizmom a ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia 
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Vzdelávacia 

oblasť 
Predmet/ročník 

P
rí

p
ra

v
n

ý
 

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

Človek 

a hodnoty 

Katolícke 

náboženstvo 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

+ 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 14 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 35 

Rozvíjanie 

komunikačných 

schopností 

a sociálnych 

zručností 

8  7 8 8 7 5 5 3 3 3 57 

Rozvíjanie 

grafomotorických 

zručností a písanie 
1 1 1 1 1      5 

+      1 1 1 1 1 5 

Príroda 

a spoločnosť 

Vecné učenie  1 1 1       3 

Vlastiveda     2 3 3    8 
            

Človek 

a príroda 

Fyzika        1 1 1 3 
Chémia          1 1 

Biológia        1 1 1 3 

            

Človek 

a spoločnosť 

Dejepis        1 1 1 3 

Geografia        1 1 1 3 
Občianska náuka        1 1 1 3 

            

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 38 
Informatická 

výchova 
       1 1 1 3 

            

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

Svet práce            
            

Umenie 

a kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

            

Zdravie 

a pohyb 

Telesná a športová  

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            

 

Voliteľné 

hodiny 
 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 

Spolu  20 22 24 24 24 25 25 26 26 27 243 

 

 

Školský učebný plán pre žiakov s autizmom a ďalšími 

pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 
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Poznámky: 

Farba písma v časti „počet hodín v ročníku“ znamená: 

■ – počet hodín v štátnom vzdelávacom programe 

■ – navýšenie počtu hodín 

■ – počet hodín v školskom vzdelávacom programe 
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OBSAH VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM A ĎALŠÍMI 

PERVAZÍVNYMI VÝVINOVÝMI PORUCHAMI BEZ MENTÁLNEHO 

POSTIHNUTIA 

 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Projekt rozdeľuje obsah učiva do 

troch lineárnych oblastí, ktoré sú zamerané na: 

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby 

prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi) 

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, 

význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy). 

Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie a prehlbovanie 

vo vyšších ročníkoch.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa  katolícke náboženstvo vyučuje ako 

povinný predmet.  

Š 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

2. Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v prípravnom ročníku v predmete 2- hodinovú dotáciu, čo je v 

porovnaní so ŠVP zvýšenie o 2 vyučovacie hodiny. Počet hodín je navýšený so zohľadnením 

zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Učivo  katolíckeho   náboženstva  je  usporiadané   do   ročníkových   tém,  pre  1. 

ročník je to téma : CESTA LÁSKY.  

Ročníková téma obsahuje 5 samostatne rozpracovaných tém na rozvoj 

komunikačných, existenciálnych, občianskych, kultúrnych a sociálnych a interpersonálnych 

kompetencií. 

V učebnici sa nachádza málo textu, lebo žiaci ešte nemajú nadobudnutú zručnosť v 

čítaní a písaní. Učebnica je rozdelená na dve významovo dôležité časti. Prvá časť je určená 

žiakom, v druhej časti sa nachádza metodika pre rodičov. Má ich podnecovať, aby sa venovali 

náboženskej výchove svojich detí. 

Obsah vzdelávania 
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Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je 

možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie 

spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy.  

 

4. Obsah vzdelávania  

Výučba predmetu Katolícke náboženstvo má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov 

učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych 

princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v 

spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s 

vysokým morálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a 

životných skúseností. 

Ročníková téma: CESTA LÁSKY 

Dieťa charakterizuje  túžba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového 

prostredia školy. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu 

okolitého sveta, nad ktorým dieťa dokáže žasnúť. Dieťa v úžase objavuje krásu a jedinečnosť 

seba a sveta. Úžas vedie dieťa k vnútornej radosti. Vychovávať k úžasu, k schopnosti čudovať 

sa nad vecami, prebúdza v dieťati schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej 

sféry. Ročníková téma zameraná na cestu lásky umožňuje dieťaťu spoznávať starostlivého 

Boha, ktorý miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu Boha ako aj vzťah k nemu sú dôležité 

všetky ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu. 

Ročníkový symbol: SRDCE 

Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si 

pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky. 

 

1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY 

Dotácia hodín: 8 hodín  

Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe 

pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie 

svojich schopností na konanie dobra alebo zla. 

Afektívny cieľ : Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť 

si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve. 

Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. 

Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra 

a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu. 

 

Obsahový štandard 

Meno a jedinečnosť 

Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, sluch, ...) 

Patrím do rodiny 

Svet v ktorom žijem 
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Výkonový štandard 

Žiak vie 

• uvedomovať si vlastnú jedinečnosť 

• vyjadriť radosť zo života 

• rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania 

• sa správne prežehnať 

• slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom) 

• formulovať spontánnu modlitbu poďakovania 

• z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro 

• na príklade rozlíšiť dobro od zla 

• odpovedať na otázku z príbehu 

• vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami, nohami, 

ústami, očami, ušami (opozitá) 

• formulovať odprosenie 

• citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval 

človeku 

• sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.). 

 

Rozvoj kompetencií: 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor 

• prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému 

• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky 

• objavuje hranice dobra a zla 

• objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje 

• objavuje hodnotu rodiny 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností 

• uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť 

iných žiakov v skupine 

• prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné 

Environmentálna výchova 

Žiak 

• prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich 

• poznáva a ochraňuje svoje najbližšie živ. Prostredie 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

Žiak 

• vníma očakávanie dieťaťa v rodine 
      

            2. téma: RODINA – OHNISKO LÁSKY 

Dotácia hodín: 4 hodiny 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Otče náš. 

Afektívny cieľ : Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi 

navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine. 

Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť 

pri stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne 

sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu). 

 

Obsahový štandard 

Komunikácia v rodine 

Modlitba v rodine – rozhovor rodiny s Bohom (modlitba Otče náš) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie 

• vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny 

• s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš 

• definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom 

• písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu prosby 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu 

• používa „ja” odkaz 

• dokáže kultivovane poprosiť 

 

Žiak 

• vníma dôležitosť a hodnotu rodiny 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu 

• používa „ja” odkaz 

• dokáže kultivovane poprosiť 

• slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania 

 

3 téma: DAR LÁSKY 

Dotácia hodín: 6 hodín. 

Ciele témy: 
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Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh 

zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Zdravas Mária. 

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj 

prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre   

obdarovanie. 

 

Obsahový štandard 

Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš) 

Zvestovanie. Návšteva Alžbety. 

Zmysel a hodnota daru. Narodenie Ježiša Krista. 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• opísať dobrotu sv. Mikuláša 

• intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej skutočnosti človeka 

• s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Ježiša 

• podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania 

• reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária 

• opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku 

• nakresliť aspoň dva symboly Vianoc 

• vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona) 

• pripraviť darček pre obdarovanie 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• aktívne a so záujmom počúva 

• slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je tolerantný a ústretový 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma obrazy, symboly 

• intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu 

• orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a 

úlohu 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• berie do úvahy potreby iných 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu dávania a prijímania 

• objavuje svoj duchovný rozmer 

• prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí 

Prierezové témy: 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• vníma dôležitosť správy ako pozdrav a posolstvo 
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4. téma: MOC ŽIVOTA A LÁSKY 

Dotácia hodín: 8 hodín 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k 

dôvere. Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou. 

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny v prírode v 

jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať 

Ježišovi, ktorý premohol smrť. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním 

prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim. 

 

Obsahový štandard 

Šípková Ruženka (uvádzanie do metaforického spôsobu vyjadrovania: metafora spánku a 

prebudenia v rozprávke) 

Vzkriesenie Jairovej dcéry 

Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. 

Nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruženke a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným 

životom 

• opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry 

• vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania 

slávia Ježišovo víťazstvo života nad smrťou 

• s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť veľkonočné symboly 

• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou 

• jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre metaforické vyjadrovanie 

• intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania 

• svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej 

• smrti a zmŕtvychvstaní 

kompetencie k riešeniu problémov: 

kultúrne: 

Žiak 

• orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu 

• náplň a úlohu 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, 

starým ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hranice života a smrti v ľudskom živote 

• je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu 
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• posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom živote 

• objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova 

Žiak 

• prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje, 

stará sa o prírodu 

• poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie 

 

5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY 

Dotácia hodín: 6 hodín 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi. 

Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. 

Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči 

legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a 

negatívnych skutočností. 

Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby 

Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného 

správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť 

povedať nie na negatívne ponuky). 

 

Obsahový štandard 

Zoslanie Ducha Svätého. Cirkev. 

Legenda o sv. Jurajovi. 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého 

• vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny 

• reprodukovať modlitbu Sláva Otcu 

• opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom 

• osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. 

Rozvoj kompetencií: 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého 

• vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny 

• reprodukovať modlitbu Sláva Otcu 

• opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom 

• osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. 

Rozvoj kompetencií: 

kultúrne: 

Žiak 

• intuitívne vníma symbolickú reč legendy 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si 
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• vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti 

intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a 

žalovanie…) 

• spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, čo 

je správne/ nesprávne, čo je dobré/zlé 

• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre 

dobro 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu 

kamarátov...) a realizuje ich 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre diferencované vnímanie sveta 

• je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• objavuje hranice dobra a zla 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra                                   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, 

slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie a má základné a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovaní, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. 

Jazykové zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra tvoria komplexný celok a vyučujú sa 

vzájomne prepojené bez ohľadu na primárny typ vzdelávania. 

Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania a vedomostí. 

Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre 

zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 
 

2.  Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v prípravnom .ročníku vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 2 

vyučovacie hodiny, v zhode so ŠVP. Prevládajúcou činnosťou na vyučovaní slovenského 

jazyka v prípravnom ročníku sú námetové, didaktické a pohybové hry. Vyučovanie sa 

realizuje v prirodzených i navodených situáciách s komentovaním javov a činností. Učiteľ 

cielene motivuje žiakov ku komentovaniu. 

Literatúra sprostredkúva dieťaťu slovesné umenie a jeho krásu. Dieťa sa od útleho 

veku stretáva s literatúrou v podobe riekaniek, vyčítaniek, rozprávok, pohybových hier a 

básničiek. Umelecké slovo pôsobí na dieťa emotívne a výchovne ho ovplyvňuje. V 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 27 

neposlednom rade poskytuje vzor vyjadrovacích prostriedkov, podnecuje predstavivosť, 

fantáziu, tvorivosť a motiváciu k vlastnému vyjadreniu. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je 

možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Ciele  predmetu 

Cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v prípravnom ročníku je rozvíjanie 

všetkých jazykových rovín, všetkých foriem komunikácie a príprava na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. Vzhľadom na to, že ide o žiakov z málo podnetného prostredia je potrebné 

zamerať sa hlavne  na ústny a písomný prejav, ako aj komunikatívne kompetencie, čo 

znamená funkčne používať jazyk v rozličných komunikačných situáciách. Je dôležité osvojiť 

si nielen verbálne správanie, ale aj neverbálne výrazové komponenty. 

- utvárať pojmy 

- rozvíjať porozumenie reči 

- kategorizovať pojmy 

- rozvíjať fonologické uvedomenie 

- rozvíjať jazykový cit 

- rozvíjať rozprávačské schopnosti žiakov 

- rozvíjať poznávacie procesy vnímanie , pozornosť, pamäť, predstavivosť, myslenie , 

- rozvíjať symbolické funkcie, 

- rozvíjať logické, kritické a tvorivé myslenie 

- vypestovať správne pracovné návyky pri kreslení ako prípravu na výkon písania, 

- rozvíjať motoriku ramena a jemnú motoriku rúk, 

- rozvíjať vizuálne vnímanie, diferenciačné schopnosti, pozornosť a pamäť, 

- rozvíjať koordináciu akustického, vizuálneho a motorického analyzátora, 

- rozvíjať schopnosti orientácie v priestore, v rovine, na vlastnom tele a najmä pravo-

ľavej orientácie. 

- vypestovať správne pracovné návyky pri kreslení ako prípravu na výkon písania, 

- rozvíjať motoriku ramena a jemnú motoriku rúk, 

- rozvíjať vizuálne vnímanie, diferenciačné schopnosti, pozornosť a pamäť, 

- rozvíjať koordináciu akustického, vizuálneho a motorického analyzátora, 

- rozvíjať schopnosti orientácie v priestore, v rovine, na vlastnom tele a najmä pravo-

ľavej orientácie. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Zložky slovenského jazyka a literatúry: 

 

I.   Rozvíjanie komunikačných a jazykových schopností 

II.  Rozvíjanie poznávacích procesov 

III. Rozvíjanie jemnej motoriky a grafických schopností 

IV. Literárna výchova 

 

I.   Rozvíjanie komunikačných a jazykových schopností 

- Stimulovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie 

- Počúvanie s porozumením 

- Komentovanie činností zo strany učiteľa, aktívne počúvanie s porozumením 

informácií a myšlienok z rôznych zdrojov 

- Tréning fonologického uvedomovania podľa Eľkonina 
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- Rozširovanie pasívnej a aktívnej slovnej zásoby, aktívne komentovanie činností, 

pomenovanie, kategorizovanie pojmov 

- Poznávanie svojho rodného mena a priezviska, bydliska, členov najbližšej rodiny a 

príbuzenských vzťahov 

- Poznávanie základných pravidiel spoločenského styku (pozdrav, predstavenie sa, 

požiadanie, prosba, poďakovanie, a pod.) 

- Poznávanie a diferenciácia nehudobných a hudobných zvukov (smer, výška, dĺžka 

trvania) 

- Poznávanie a diferenciácia foném - akustická analýza a syntéza slabík a slov 

- Poznávanie a rozlišovanie rodu a čísla podstatných mien ako názvov predmetov 

a javov zo známeho prostredia (skutočných i zobrazených) 

- Poznávanie a rozlišovanie rodu a čísla prídavných mien ako vlastností predmetov a 

javov (opačný význam, podobný význam) 

- Pomenovanie prebiehajúcich činností, rozlišovanie času a záporu slovies 

- Použitie zámen namiesto podstatných a prídavných mien 

- Rozlišovanie zmeny významu slov s predponami na-, vy-, pod-, roz-, s-, ne-, z- 

- Tvorenie jednoduchých viet podľa situácie, podľa obrázkov 

- Odpovede na jednoduché otázky 

- Formulácia otázok 

- Doplňovanie neúplných viet 

- Poznávanie pojmov označujúcich smer a polohu (hore, dolu, vedľa, pri, nad, pod, 

vpredu a vzadu, jedna strana a druhá strana, vpravo a vľavo) 

- Jednoduchý opis známych predmetov a javov ( hádanky) 

- Rozvíjanie zmysluplnosti rečového prejavu, spisovnej podoby materinského jazyka, 

schopnosti vyjadrovať svoje názory a myšlienky 

- Zmysluplné rozprávanie o pocitoch, zážitkoch a dojmoch 

- Reprodukcia textu 

- Rozvíjanie schopnosti viesť a udržiavať dialóg s deťmi a s dospelými 

 

II.  Rozvíjanie poznávacích procesov 

- Rozvíjanie zrakového vnímania, vizuálnej diferenciačnej schopnosti a pamäti 

- Rozvíjanie sluchového vnímania, akustickej diferenciačnej schopnosti a pamäti 

- Rozvíjanie intermodálnych vzťahov 

- Rozvíjanie časovej orientácie, serialita, časovo-kauzálne vzťahy 

- Rozvíjanie schopnosti riešiť problémy, objavovanie funkčnosti vecí, postupov riešenia 

problému 

- Osvojovanie si poznatkov o prírode a spoločnosti 

- Získavanie schopnosti kritického myslenia, klasifikácia podobnosti a rozdielov 

predmetov, javov a osôb a pod. 

- Rozvíjanie schopnosti vyslovovať svoje názory, postoje a vyjadriť úsudok 

 

III. Rozvíjanie jemnej motoriky a grafických schopností 

- Hry a cvičenia rozvíjajúce grafomotorické zručnosti a návyky 

- Kresba veľkých tvarov a jednoduchých línií (vo vzduchu, do piesku paličkou, mokrým 

štetcom na tabuľu a pod.) 

- Vyhľadávanie, diferenciácia a napodobňovanie tvarov 

- Poznávanie a diferenciácia základných farieb 

- Zraková analýza a syntéza (strihanie, dokresľovanie, skladanie obrázkov) 

- Cvičenia na rozvíjanie zrakovej pamäti (vymenovanie alebo ukladanie predmetov 

v rade po expozícii, vyhľadanie a označenie obrázkov alebo znakov po expozícii) 
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- Rozlišovanie figúry a pozadia 

- Rozlišovanie reverzných figúr 

- Cvičenia očných pohybov (vymenovanie, ukladanie predmetov alebo obrázkov v rade) 

- Postrehovanie predmetov, obrázkov, znakov 

- Koordinácia pohybov ruky a očí. 

 

IV. Literárna výchova 

- vnímať a porozumieť prednášanú a čítanú poéziu a prózu, 

- poznávať ľudové zvyky, 

- kultivovať detskú osobnosť rozvíjaním estetického cítenia a pestovať kladný vzťah ku 

knihám a k divadlu. 

- Poznávanie a prednes riekaniek, vyčítaniek, uspávaniek v spojení s pohybovou 

aktivitou a rytmom 

- Vytváranie hier, rýmov a hádaniek 

- Počúvanie rozprávok, rozhovor o počúvanom texte 

- Poznávanie ilustrácií a rozprávanie podľa ilustrácií 

- Dramatizácia jednoduchých príbehov s využitím rekvizít, bábok a hračiek. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(7 hodín týždenne, 231 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností                                   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 7 

Školský vzdelávací program: 7 

 

1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti komunikačných schopností a sociálnych 

zručností. 

Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno od 

poškodenia sociálnych zručností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností komunikovať je 

preto jedným zo základných cieľov výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (ďalej len 

dieťa/žiak s AU alebo PVP) v závislosti od miery ich „autistického“ poškodenia, resp. 

aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s 

atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií 

a vo vyšších ročníkoch, resp. v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť 

prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho 

charakteru). Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie 

dieťaťa, je potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej 

komunikácie, ich posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností 

na nové situácie, nový kontext. prvoradým cieľom je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

dieťaťa, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 
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zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou  súčasťou  sociálneho  správania  sú  schopnosti, ktoré  napomáhajú 

sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie 

voľného času atď.), vrátane „zamestnaní“, ktoré pre bežné deti nie sú atraktívne:  pomoc  

pedagógom  cez prestávku, zodpovednosť za čistotu v jasne určenom priestore, zodpovednosť 

za poriadok na jasnom mieste a pod. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí  mať  schopnosti  nevyhnutné  k  nadväzovaniu  

interakcií. Členovia skupiny iniciujú kontakty, reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na 

ovplyvňovaní štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako 

prebieha interakcia, nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože 

aktivita sama je pre ne odmenou (aspoň čiastočne). 

U malých detí, ktoré nemajú AU alebo PVP, sa sociálne kontakty prejavujú rôznymi 

formami sociálnych hier. Avšak  základy  sociálnej  hry sú väčšinou naučené v izolácii od 

iných detí. (Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu,  bicyklovať  atď.  samo, resp. bez 

asistencie iných detí.) To znamená, že dieťa naučené zručnosti nezačne automaticky využívať 

aj v aktivitách s  inými   deťmi.  V  ranom  sociálnom  vývine  dieťa  potrebuje  zažiť  

rôznorodé  sociálne interakcie, až potom ich začne samo vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa 

s AU alebo PVP je od tejto prirodzenej cesty výrazne odlišný. Problémy, vyplývajúce z 

autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch, neumožňujú deťom,  aby sociálne 

zručnosti  nadobúdali  spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo sociálneho pochopenia. z hľadiska 

používaných metód majú preto dominantnú úlohu kognitívne postupy a  postupy  terapie  

správania   z  rovnakého  dôvodu  deti  naučené  schopnosti  neaplikujú spontánne v domácom 

prostredí. je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o dosiahnutých pokrokoch detí a  

metódach  ako  ich  preniesť  domov  -  v  oblasti  komunikácie,  sociálneho správania i 

integračných zručností. 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí optimálnej verbálnej komunikácie, resp. 

ich schopnosti sú obmedzené, môžu rozširovať svoje komunikačné schopnosti používaním 

AAK. Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU alebo PVP. Výber vhodnej AAK je 

zložitý. Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná 

komunikácia vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. 

Vždy je potrebné zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a 

nevýhody AAK. Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej 

zrozumiteľnosť, ako aj schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. 

Reč je vždy poruke, možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU 

alebo PVP reč mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr 

začne dieťa s AU alebo PVP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna 

komunikácia bude rozvíjať obmedzene, čo je potrebné brať do úvahy pri vzdelávaní žiaka s 

AU alebo PVP. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v  predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností  7 - hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, 

herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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3. Ciele predmetu 

- Zintenzívňovať túžbu dieťaťa komunikovať,  

- vytvárať podmienky k tomu, aby sa komunikácia stala pre dieťa zábavnou,  

- rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb (verbálne),  

- využívať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii,  

- zapájať sa do skupinovej činnosti (5- 6 detí ), napr. počúvanie príbehu,  

- počúvať (naslúchať) v nerecipročných situáciách, napr. rozhlas, príbehy, (nie video ),  

- dokončiť vlastnú úlohu v skupine, bez intervencie učiteľa,  

- potichu počúvať ostatných,  

- počúvať deti a dospelých, pýtať sa a reagovať na otázky a komentovať to, čo sa  

povedalo (zväčšovanie rozsahu a tenacity pozornosti),  

- dokázať sa sústrediť na jeden zvuk, napr. hlas spomedzi iných,  

- počúvať a nasledovať inštrukcie a usmernenia,  

- identifikovať svoje oblečenie, tašku a ostatné veci,  

- identifikovať ostatné veci, ktoré dieťaťu patria,  

- schopnosť nájsť svoje miesto/ lavicu v triede. 

 

4. Obsah vzdelávania  

- zmapovaním základných potrieb žiaka špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup  

k nim obmedziť, resp. využiť ako základ vyjadrovania potrieb jednoduchou verbálnou formou  

(ktorá je v súlade s používanou úrovňou verbálneho vyjadrovania dieťaťa), 

- provokácia komunikácie žiaka používaním jeho hračiek, predmetov záujmu, zmapovaním  

obľúbených aktivít/predmetov (motivačná báza) žiaka vytvoriť podmienky k tomu, aby bol  

žiak nútený verbálne vyjadriť žiadosť o ne, 

- provokácia komunikácie žiaka používaním sociálnych rituálov, ktoré žiak obľubuje, 

dôsledné vyžadovanie používania neverbálnych modalít (očného kontaktu) so súčasnou 

verbalizáciou v rámci každej komunikačnej situácie.  

  

PROCES  

Ciele je potrebné dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním  

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a  

komunikačného prostredia školy.  

  

 

 ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet s názvom „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ je 

zaradený do vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo PVP), ktorý je súčasťou Štátneho 

vzdelávacieho programu. Jeho poslaním je v súlade s ďalšími vyučovacími predmetmi 

rozvíjať zručnosti a schopnosti žiaka, pre ktorého je v dôsledku jeho diagnózy potrebné 
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vytvoriť vzdelávacie podmienky zamerané na zmierňovanie odchýlok od intaktnej populácie 

žiakov. Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie je doplňujúcim vyučovacím 

predmetom k slovenskému jazyku a literatúre. 

Vyučovací predmet „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ má pri 

vyučovaní žiakov s AU alebo PVP aj napriek tomu, že ich intelekt je v pásme normy, veľmi 

špecifický charakter z hľadiska jeho cieľov, obsahu, foriem, metód a používaných 

prostriedkov. Keďže monotónny nácvik písania pre týchto žiakov nemá priamy zmysel, 

používanie metód zaužívaných pri intaktných žiakoch alebo pri žiakoch s mentálnym 

postihnutím bez autizmu, ktorí pociťujú prirodzenú potrebu spolupracovať pri učení, 

vyplývajúcu z potreby sociálneho komunikácie, zlyháva. Preto je potrebné v prvom rade 

týmto žiakom sprostredkovať konkrétny, najmä komunikačný zmysel využitia nadobúdaných 

grafomotorických zručností a písania a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do bežných 

sociálnych kontextov. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre žiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma 

a zvládanie niektorých pravidiel pri písaní možno uplatňovať až ako sekundárny cieľ, ktorý u 

väčšiny žiakov s autizmom nie je možné vôbec dosiahnuť; u iných žiakov s AU alebo PVP 

naopak, môže sa stať formálna stránka písma prvotnou, dokonca s prejavmi obsedancie. Je 

známe, že od väčšiny žiakov s AU alebo PVP nie je možné vyžadovať písanie písaným 

písmom, keďže nechápu zmysel používania dvoch foriem písma a odmietajú ho. Vzhľadom 

na to, že táto forma písma nemá pre praktický život bezpodmienečne nutný praktický význam, 

je postačujúce naučiť ich používať aj pri písaní písmená veľkej tlačenej abecedy. K nácviku 

písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u žiakov s vhodnými dispozíciami na 

túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne s nácvikom ich 

čítania. Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia, bežne využívané pri vyučovaní 

písania intaktných žiakov, nemusia mať očakávaný motivačný efekt, práve naopak. Spojenie 

písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu nevhodného správania (môžu 

viesť najmä k verbálnym stereotypiám). 

Pre uvedené fakty je potrebné, aby bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania 

cieľov tohto vyučovacieho predmetu veľmi opatrný, nakoľko musí byť veľmi 

individualizované. 

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania 

okrem písacích nástrojov (voskový pastel, krieda, suchý pastel, mäkká ceruza, neskôr pero), 

kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak môže zmazateľnou fixkou vpisovať v texte 

vynechané písmená, slová... a pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo 

postupne. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský  vzdelávací  program  stanovuje v  predmete  rozvíjanie  grafomotorických 

zručností a písanie 1-hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie predmetu sa  

uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu 

informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- Vytvoriť základné predpoklady pre rozvíjanie zručnosti písania – rozvinutie jemnej  

motoriky a spevnenie jemných svalov rúk a prstov,  
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- vytvoriť, resp. zlepšiť koordináciu ruka – oko,  

- zlepšiť jemnú motoriku,  

- nadobudnúť prvé skúsenosti v používaní písacieho nástroja.  

  

4. Obsah vzdelávania 

- rozvíjanie motoriky rúk nasledujúcimi činnosťami: mávanie – pohyb prstov zhora dolu,  

pohyb prstov spolu s dlaňami zhora dolu, tlieskanie, hladkanie, naberanie sypkého materiálu  

prstami a jeho odsýpanie („solenie“)... ,  

- zovretie prstov do dlane a dôkladné vystretie a roztiahnutie prstov,  

- točenie zápästiami oboch rúk – k sebe a od seba,  

- nácvik imitácie pohybov rúk prostredníctvom napodobňovania jednoduchých pohybov rúk  

znázorňujúcich rôzne manuálne činnosti (strúhanie mrkvy, krčenie papiera, trhanie papiera),  

resp. vykonávanie takýchto činností, „hrania“ na jednoduchých hudobných nástrojoch,  

- vytváranie rôznych tvarov dlaňami do piesku,  

- hra s prstovými farbami,  

- hra s plastelínou,  

- skladanie plošných skladačiek, vkladanie drobných predmetov do jamiek, vyznačených  

políčok a pod.,  

- strihanie, vystrihovanie,  

- šitie jednoduchými stehmi,  

- navliekanie ihly,  

- napodobňovanie zložitejšieho postavenia prstov,  

- stláčanie kolíka na bielizeň palcom a ukazovákom (resp. aj prostredníkom) - pripínanie  

textílií (vreckovky, stužky) alebo papiera na natiahnutú šnúru,  

- nácvik uchopovania písacieho nástroja (voskový pastel, krieda) do dlane,  

- čmáranie na zvislú plochu (tabuľa),  

- nacvičovanie uchopovania písacieho nástroja (suchý pastel, ceruzky) prstami,  

- zanechávanie stopy na vodorovne položenej podložke (papieri),  

- vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní,  

- voľné čmáranie dominantnou rukou,  

- kruhové čmáranie,  

- čmáranie vertikálnym smerom - k hornej a dolnej časti papiera bez prerušovania.  

- čmáranie vertikálnym smerom - k hornej a dolnej časti papiera s prerušovaním,  

- čmáranie horizontálnym smerom – od ľavého okraja k pravému okraju papiera bez  

prerušovania,   

- čmáranie horizontálnym smerom – od ľavého okraja k pravému okraju papiera  

s prerušovaním,  

- obťahovanie tvarov podľa makety,  

- spájanie bodov čiarami – s predlohou.  

  

PROCES  

Pri motivácii žiaka je potrebné vychádzať z individuality žiaka, z charakteru jeho 

povahy, t. j. ak si prístup k nemu vyžaduje vecný, pragmatický prístup, nepoužívať „obrazné“ 

prirovnania činnosti k inej činnosti, potrebné je len ju predviesť a vyžadovať jej splnenie.   

Pri každej činnosti je potrebné dbať na pocitovú pohodu žiaka – zachovať jeho pozíciu  

v miestnosti, v poradí postupu, systém v ukladaní pomôcok na stôl, pri ich odkladaní po  

použití...  Pri cvičení motoriky rúk bez použitia pomôcky treba dbať na používanie oboch rúk.  

Pri manipulácii s jedným predmetom vykonávať nácvik vždy tou istou rukou, určenou pri  

orientačnej skúške laterality. Ak výsledky orientačnej skúšky nie sú jednoznačné a lateralita  
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žiaka nebola určená odborným vyšetrením, je potrebné počkať na výsledky z odborného  

vyšetrenia laterality.  

Cvičenia na rozvíjanie jemnej motoriky je potrebné zaraďovať do činností vykonávaných na  

vyučovacej hodine aj vtedy, keď už žiak pracuje s kresliacimi a písacími potrebami.  Dôležité 

je spevňovanie jemného svalstva rúk a prstov a jeho uvoľňovanie striedaním napätia a 

uvoľnenia na každej hodine – točenie zápästiami, niekoľkokrát zopakované zovretie prstov do 

dlane a dôkladné vystretie a roztiahnutie prstov, stláčanie štipcov na bielizeň. Postupne 

predlžovať čas potrebný na sústredenie sa na cielenú činnosť.  

 

 

MATEMATIKA 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu 

Matematické vzdelávanie je založené na získavaní nových vedomostí a na využívaní 

manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. 

Nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú 

gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým 

vzdelaním. Žiaci získajú elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti.  

 

2.  Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje 3-hodinovú dotáciu v prípravnom ročníku a je zhodná so ŠVP. Na 

vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky a multimediálnu učebňu. Do vyučovania 

matematiky sú zaradené prierezové témy: environmentálna výchova, mediálna výchova a 

dopravná výchova.  

Rozvíjanie myslenia žiakov prípravného ročníka prebieha od konkrétno-operačného 

(manipulácia s predmetmi), cez názorno-obrazné k pojmovému. Pre pochopenie a utváranie 

pojmov je potrebné zapojenie všetkých zmyslov. Žiaci prípravného ročníka si na vyučovaní 

matematiky osvoja elementárne kvantitatívne vzťahy využiteľné v širšom rozsahu logického 

myslenia. Plnenie daných cieľov a obsahu predmetu matematika predpokladá, že učiteľ bude 

sprístupňovať žiakom nové poznatky hravou formou, primeranou ich veku a narušeniu. Je 

potrebné používať názorné pomôcky, umožniť žiakom manipulovať s nimi a viesť ich ku 

komentovaniu vlastných činností. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Ciele predmetu  

Cieľom učebného predmetu je rozvíjanie matematických poznatkov a schopností žiakov.  

- vedieť sa orientovať v priestore a v rovine, pochopiť a používať pojmy označujúce polohu 

predmetov (hore, dolu, v strede), vzájomnú polohu (pod, nad, vedľa, pred, za, medzi, vpravo, 

vľavo), 

- poznávať a rozlišovať tvary (kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik), 

- rozlišovať veľkosť predmetov a tvarov, 

- porovnávať skupiny predmetov podľa počtu, 
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- označiť ústne počet predmetov číslom 1 – 6, 

- porovnať skupiny predmetov podľa počtu 

- triediť predmety podľa určeného kritéria alebo vlastnosti (farba, tvar, veľkosť, materiál a 

pod.), 

- orientovať sa v čase na základe konkrétnych udalostí a činností, 

- samostatne získavať informácie z detských kníh, časopisov, encyklopédií, médií a 

informačných komunikačných technológií. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

 

- Chápanie a používanie pojmov označujúcich polohu, zmenu polohy a smer (poloha 

seba samého vo vzťahu k predmetom, vzájomná poloha predmetov, umiestňovanie 

predmetov podľa pokynov s využitím preložiek a prísloviek miesta, orientácia podľa 

označených bodov v rovine) 

- Priraďovanie, triedenie a usporadúvanie, zostavovanie podľa daných kritérií 

- Poznávanie a rozlišovanie tvarov predmetov v okolí (guľa, kocka, koleso, trojuholník, 

obdĺžnik, prívlastky guľatý, špicatý, hranatý, okrúhly a pod.) 

- Poznávanie a porovnávanie veľkosti predmetov, príslušné slovné vyjadrenie (pojmy 

veľký - malý, vysoký - nízky, dlhý - krátky, široký - úzky, hrubý - tenký, ťažký - 

ľahký, tučný - chudý), 

- rozlišovanie zmeny veľkosti (zväčšenie, zmenšenie) - poznávanie a porovnávanie 

množstva a počtu predmetov (pojmy veľa - málo, nič, menej, viac, všetko, rovnako, 

pribúdanie, ubúdanie) 

- Počet predmetov od 1 do 6, príslušné slovné označenie a porovnávanie počtu 

predmetov, množstvo, číselný rad, zmeny množstva 

- Určovanie poradia predmetov od prvého po šiesty 

- Poznávanie súvislosti pravidelných činností so zmenami v prírode, elementárne 

predstavy o čase (pojmy teraz, včera, dnes, zajtra, hneď, potom, časti dňa, ročné 

obdobia) 

- Časové a kauzálne vzťahy. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné 

postavenie. Všeobecné pracovné vzdelanie sa v dnešnej spoločnosti informačných technológií 

stáva základom a východiskom na rozvoj tvorivých mnohostranných záujmových činností, 

verejnoprospešnej práce a dlhodobého procesu profesijnej orientácie žiakov.  

 

2.  Organizácia predmetu  

V prípravnom ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu zhodne so ŠVP. 

Podľa uváženia je možné ju spájať do dvojhodinových celkov a vyučovať jedenkrát za dva 
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týždne.  Pracovné vyučovanie neprebieha len klasicky - frontálne, opakovaním vedením 

a napodobňovaním činností, ale dáva priestor pre tímovú prácu, rozvoj fantázie, tvorivosti, 

kreatívnosti a nápaditosti detí, podporuje samostatný pracovný proces a pracovný proces v 

tíme.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Ciele predmetu  
- položiť základy vedecko - technickej gramotnosti 

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce 

- osvojiť si  základné pracovné zručnosti a návyky s používaním vybraných vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok   

- rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti žiakov 

- viesť žiakov k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení jednotlivých činností  

- prostredníctvom pracovnej činnosti viesť žiakov k autentickému  a objektívnemu 

poznávaniu  okolitého  sveta, k budovaniu sebadôvery, k správnemu  postoju 

k výsledkom  práce človeka,  technike  a životnému  prostrediu 

- chápať prácu  a  pracovnú  činnosť ako príležitosť k sebarealizácii  a sebavzdelávaniu. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

 

I. Samoobslužné činnosti 

- Spolupráca pri osobnej hygiene. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

- Používanie WC, toaletného papiera. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

- Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

- Osvojenie si základných stravovacích návykov. Sedieť určitý čas pri jedle. 

- Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka. 

- Používanie zipsu, patentiek a háčikov s pomocou. 

- Základné návyky pri stravovaní. 

- Používanie príboru pri jedle. 

 

II. Rozvoj jemnej a hrubej motoriky 

- Chytanie predmetov prstami. Zvyšovanie schopnosti uchopenia a stisku. 

- Zdvíhanie a prekladanie predmetov rôznej veľkosti a váhy. 

- Prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť. 

- Ťahanie predmetov počas chôdze. 

- Manipulovanie s predmetmi oboma rukami. 

- Manipulovanie s drevenými kockami. 

- Ukladanie  kociek na seba, vedľa seba. 

- Zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka (pinzetový úchop). 

- Otváranie a zatváranie dverí kľučkou. 

- Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

- Púšťanie vody - páková batéria. 

 

III. Práce v domácnosti 

- Oboznámenie sa so zariadením kuchyne. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 37 

- Rozlíšenie potravín od iných predmetov s pomocou. 

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

- Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

- Základy bezpečnosti v kuchyni. 

- Utieranie prachu s pomocou. 

- Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien s pomocou. 

- Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veka pohára. 

- Púšťanie vody - páková batéria, kohútik. 

- Používanie štipcov na bielizeň s pomocou. 

- Primerané používanie predmetov, hračiek. 

 

IV. Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru. 

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie, 

navliekanie, lepenie, presýpanie. 

Práce s papierom 

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera. 

- Obkresľovanie a vyfarbovanie papierovej makety. 

Montážne a demontážne práce 

- Navliekanie predmetov: korále a pod. . 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie na seba, vedľa seba. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku. 

- Práce so stavebnicami, mozaikou, dominom. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

 

V. Pestovateľské práce 

- Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou. 

- Oboznámenie sa so záhradným náradím: hrable. 

- Hrabanie lístia s pomocou. 

- Sadenie semien do kvetináčov: tráva, hrach, fazuľa. 

- Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Výtvarná výchova rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, 

fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Napĺňa 

jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu 
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činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj 

a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy.  

 

2.  Organizácia predmetu  

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je 1 hodina, čo je zhodné so ŠVP. Vyučovanie sa 

môže uskutočňovať  v kmeňovej triede  alebo v špeciálnej učebni. Vyučovanie sa 

predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. Do vyučovania 

predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, multikultúrna výchova, 

dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov. 

V predmete výtvarná výchova v prípravnom ročníku sú zaradené manuálne činnosti, práce s 

rôznym materiálom a osvojovanie si pracovných postupov. Žiaci získajú základy estetického 

cítenia a technickej zručnosti. Činnosti je potrebné vykonávať v súlade so zásadou 

postupnosti a individuálneho prístupu. 

Výtvarné stvárňovanie skutočnosti vychádza z prirodzeného detského videnia a chápania 

sveta a spájajú sa v ňom praktické, poznávacie a estetické stránky. Žiaci sa učia citlivejšie 

vnímať svet okolo seba a aktívne ho hodnotiť, ilustrovať a dotvárať podľa vlastnej fantázie. 

Okrem realizácie konkrétnej úlohy a postupu, si žiaci majú na každej vyučovacej hodine 

osvojiť niekoľko pojmov súvisiacich s témou úlohy. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Ciele predmetu  
Ciele predmetu výtvarná výchova sa delia na kognitívne, senzomotorické, socioafektívne 

a  vzájomne sa prelínajú.  

- Rozvíjať vizuálne a hmatové vnímanie, pozornosť a predstavivosť 

- Rozvíjať estetické cítenie 

- Rozvíjať tvorivosť a fantáziu 

- Rozvíjať jemnú motoriku a manipuláciu s rôznym materiálom, ako základ pre nácvik 

písania 

- Utvárať zmysel pre čistotu a poriadok v pracovnom prostredí. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

- Výtvarné osvojovanie skutočnosti, získanie osobných skúseností s vlastnou tvorbou 

(kreslenie, maľovanie, modelovanie) 

- Experimentovanie s výtvarnými prostriedkami (maľovanie vodou a vodovými farbami 

na veľké plochy, podľa námetu i podľa vlastných predstáv, poznávanie a miešanie 

farieb) 

- Kreslenie, dokresľovanie, obťahovanie, práca so šablónou (paličkou do sypkého 

materiálu, kriedou, pastelkami) 

- Modelovanie ( z hliny, moduritu, plastelíny, cesta, drôtu) 

- Konštruovanie ( zo skladačiek, stavebníc, krabičiek), práca s drobným materiálom 

(korálky, gombíky, prírodniny, semienka, kamienky, halúzky, rozlišovanie, triedenie, 

navliekanie, lepenie, vytváranie mozaiky a pod.) 

- Práca s papierom a kartónom ( trhanie, skladanie, lepenie, strihanie) 

- Poznávanie a postupné chápanie konkrétnych umeleckých diel, kultivovanie vzťahu 

ku skutočnosti. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vzťah k hudbe v rôznych podobách sa u dieťaťa vytvára spontánne od útleho veku v 

závislosti od primeranosti a kvality hudobných podnetov. Hudba je pre dieťa zdrojom 

potešenia. Je potrebné, aby sa stala súčasťou hier a pohybových aktivít. Hudobné podnety 

musia byť primerané veku i činnosti, ktorú sprevádzajú. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje 

tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch 

tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu 

pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných 

činností všetky skupiny žiakov. 

 

2.  Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, tak ako aj ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené, podľa aktuálnych príležitostí,  návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod. Do vyučovania hudobnej výchovy sú zaradené prierezové 

témy, predovšetkým  multikultúrna výchova. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Ciele predmetu  

- Vytvárať a rozvíjať záujem o svet zvukov a hudby 

- Rozvíjať sluch a sluchové diferenciačné schopnosti 

- Rozvíjať spevácke schopnosti 

- Rozvíjať hudobno-pohybové schopnosti 

- Oboznamovať sa s jednoduchými hudobnými nástrojmi 

- Vytvárať kladný vzťah k hudbe a rozvíjať estetické cítenie 

- Rozvíjať citový svet žiakov 

- Utvárať a rozvíjať hudobné schopnosti, zručnosti a návyky 

- Poznávať ľudové piesne a zvyky 

 

4.  Obsah vzdelávania  

- Diferenciácia nehudobných a hudobných zvukov (zvuky zvierat, zvuky prostredia 

búchanie, štrnganie, šuchot, pískanie a pod., tóny) 

- Činnosti a hry zamerané na diferencovanie smeru a intenzity zvuku 

- Deklamácia riekaniek s rytmickým a pohybovým sprievodom 

- Spev s rytmickým a pohybovým sprievodom, dramatizácia obsahu piesne 

- Spájanie spevu s chôdzou v rôznom rytme a tempe, s pohybom 

- Hudobno-pohybové hry a hádanky, tanec 
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- Poznávanie hudobných nástrojov Orfovho inštrumentária, využívanie aj iných 

(rytmických i melodických) nástrojov 

- Počúvanie priamo interpretovaného spevu a hudby, počúvanie hudobných nahrávok 

- Porovnávanie charakteru piesní (veselá, smutná, uspávanka, pochod) 

- Porovnávanie dynamiky (rýchlo, pomaly) a polohy (nízko, vysoko) počúvanej piesne 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné 

a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické 

a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 

sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu 

k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží 

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu 

V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 

3. Ciele predmetu 

- Podporovať správne držanie tela 

- Osvojiť si základné pohybové zručnosti, obratnosť, rýchlosť, postreh 

- Utvárať vôľové vlastnosti osobnosti 

- Oboznámiť sa so základnou telovýchovnou terminológiou 

- Poznávať hry s pravidlami, naučiť sa pochopiť a dodržiavať pravidlá a pokyny, 

- Oboznámiť sa s telovýchovným náradím 

 

3. Obsah vzdelávania 

- Dychové a relaxačné cvičenia  

- Posilňovanie svalstva trupu a končatín (najmä klenby chodidiel) 

- Cvičenia pohyblivosti chrbtice 

- Cvičenia a hry zamerané na správne držanie tela pri chôdzi a sedení 

- Precvičovanie chôdze na nerovnom teréne a medzi prekážkami 
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- Precvičovanie skoku, koordinácie pohybov pri odraze a doskoku, skok z miesta, skok s 

rozbehom, do diaľky, dosahovanie predmetov vo výške výskokom, skákanie cez švihadlo, 

preskakovanie primeraných prekážok 

- Lezenie, preliezanie, podliezanie, zliezanie, kĺzanie po šikmej ploche 

- Cvičenia a hry s loptou, kotúľanie, hádzanie do diaľky, do výšky, na cieľ, driblovanie, 

chytanie kotúľanej, odrážanej a hádzanej lopty 

- Cvičenie na náradí - lavičky, rebriny 

- Poznávanie a precvičovanie pojmov označujúcich telovýchovné pokyny (pozor, pohov, rad, 

zástup, nástup, rozcvička a pod.) 

- Oboznamovanie s pravidlami hier a súťaží 

- Precvičovanie a zdokonaľovanie rytmického pohybu, chôdze, poskokov a behu v sprievode 

hudby alebo rytmického nástroja 

- Pohybové zostavy a tanec. 

 

PROCES 

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy v prípravnom ročníku podporuje prirodzenú 

potrebu pohybu dieťaťa v danom veku. Vhodnou motiváciou je hudobný doprovod 

pohybových činností a napodobňovacie hry. 

Telesná a športová výchova je prostriedkom zvyšovania adaptačnej schopnosti dieťaťa, 

pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti a odolnosti voči ochoreniu. 
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1. ROČNÍK 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet katolícke 

náboženstvo má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet 

umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a 

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

svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.  

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Návrh nových učebných osnov 

kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a 

život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému 

vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšia sa javí 

špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. 

Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich 

ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov 

učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a 

psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný 

projekt rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí, ktoré sú zamerané na: 

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby 

prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi) 

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, 

význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy). 

Prvý ročník je zameraný na radosť zo života, žiaci sú vedení k úžasu, k schopnosti 

čudovať sa nad vecami, prebúdzajú sa v nich  schopnosti transcendentovať viditeľný svet do 

duchovnej sféry. Ročníková téma je zameraná na cestu lásky a  umožňuje žiakom spoznávať 

starostlivého Boha, ktorý miluje ľudí. Pre správnu predstavu Boha ako aj  vzťah k nemu sú 

dôležité všetky ľudské vzťahy.  

Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie a prehlbovanie 

vo vyšších ročníkoch.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa  katolícke náboženstvo vyučuje ako 

povinný predmet.  

 

2. Organizácia predmetu  
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ŠkVP stanovuje v 1. ročníku v predmete 2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so 

ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín je navýšený so zohľadnením zamerania 

školy ( cirkevná škola ).  

Učivo  katolíckeho   náboženstva  je  usporiadané   do   ročníkových   tém,  pre  1. 

ročník je to téma : CESTA LÁSKY.  

Ročníková téma obsahuje 5 samostatne rozpracovaných tém na rozvoj 

komunikačných, existenciálnych, občianskych, kultúrnych a sociálnych a interpersonálnych 

kompetencií. 

V učebnici sa nachádza málo textu, lebo žiaci ešte nemajú nadobudnutú zručnosť v 

čítaní a písaní. Učebnica je rozdelená na dve významovo dôležité časti. Prvá časť je určená 

žiakom, v druhej časti sa nachádza metodika pre rodičov. Má ich podnecovať, aby sa venovali 

náboženskej výchove svojich detí. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je 

možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Cieľ predmetu  
Ročníkovým cieľom predmetu katolícke náboženstvo v 1. ročníku je : 

Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah 

k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.  

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na 

ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé 

témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované 

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

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Postupy a charakteristika výučby predmetu 

Výučba predmetu katolícke náboženstvo má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť 

riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov, 

ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá 

môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým 

morálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma 

jednotlivých tried vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i 

školskú klímu. Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb 

žiakov, z ich veku a životných skúseností. Doporučuje sa využívať aktivizujúce vyučovacie 

metódy, vhodné projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi. 

Pred začatím výučby je potrebné, aby sa učiteľ dobre oboznámil s celým vzdelávacím 

obsahom učiva predmetu, aby poznal učivo iných všeobecnovzdelávacích predmetov.  
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4. Obsah vzdelávania  

Ročníková téma: CESTA LÁSKY 

Dieťa charakterizuje túžba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového prostredia 

školy. Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu okolitého 

sveta, nad ktorým dieťa dokáže žasnúť. Dieťa v úžase objavuje krásu a jedinečnosť seba a 

sveta. Úžas vedie dieťa k vnútornej radosti. Vychovávať k úžasu, k schopnosti čudovať sa nad 

vecami, prebúdza v dieťati schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej sféry. 

Ročníková téma zameraná na cestu lásky umožňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha, 

ktorý miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu Boha ako aj vzťah k nemu sú dôležité všetky 

ľudské vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu. 

 Obsah vzdelávania v 1. ročníku je rozdelený do nasledovných tematických okruhov : 

     I. Som na svete z lásky  

     II. Rodina – ohnisko lásky  

     III. Dar lásky  

     IV. Moc života a lásky 

     V. Spoločenstvo lásky 

 

1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY 

Dotácia hodín: 8 hodín 

Ciele:  

Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe 

pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie 

svojich schopností na konanie dobra alebo zla. 

Afektívny cieľ : Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť 

si prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve. 

Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. 

Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra 

a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu. 

2. téma: RODINA – OHNISKO LÁSKY 

Dotácia hodín: 4 hodiny 

Ciele : 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Otče náš. 

Afektívny cieľ : Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi 

navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine. 

Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť 

pri stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne 

sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu). 

3 téma: DAR LÁSKY 

Dotácia hodín: 6 hodín 

 

 

Ciele : 

Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh 

zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Zdravas Mária. 

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj 

prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie. 

4. téma: MOC ŽIVOTA A LÁSKY 
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Dotácia hodín: 8 hodín 

Ciele : 

Kognitívny cieľ: Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k 

dôvere. Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou. 

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny v prírode v 

jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať 

Ježišovi, ktorý premohol smrť. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním 

prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim. 

5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY 

Dotácia hodín: 6 hodín 

Ciele : 

Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi. 

Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. 

Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči 

legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a 

negatívnych skutočností. 

Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby 

Sláva Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného 

správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť 

povedať nie na negatívne ponuky). 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra                                   

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 8 

Školský vzdelávací program: 8 

 
1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese 

jedným z  kľúčových.  Prostredníctvom  rozvíjania  materinského  jazyka  v ústnej a písomnej 

forme u žiakov  cielene  budujeme  zručnosti  potrebné  na  získavanie  informácií  a  na   ich   

výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo,  výrazne  uľahčujú  

orientáciu osôb s pervazívnymi  vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova  v jeho  písomnej  podobe  ako  symbolu  reality  možno  

ovplyvňovať  ich  každodenný praktický  život  a  vstupovať  do  priameho  usmerňovania  

ich  jednotlivých  činností  aj  bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone. 

Predmet slovenský jazyk a literatúra má v 1. – 4. ročníku komplexný charakter. Spája 

jazykovú, slohovú a literárnu zložku, písanie a čítanie. Predmet má primárne a  nezastupiteľné 

miesto  vo  vyučovacích  predmetoch,  nakoľko  vytvára predpoklady pre zvládnutie ďalších 

vyučovacích predmetov. Jazyk sa v tomto predmete chápe ako nástroj myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi, čo podmieňuje zámerné preferovanie rozvoja komunikatívnych 

kompetencií, ktoré sú východiskom pre ďalšie rozvíjanie v ostatných predmetoch. 
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2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v 1. ročníku v  predmete Slovenský jazyk 

a literatúra 8 - hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje 

prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-

pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom predmetu Slovenský jazyk a literatúra v 1. ročníku je naučiť žiakov  

komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich porozumieť jazykovým 

prejavom z obsahovej stránky, rozvíjať a rozširovať slovnú zásobu.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete: 

- nevyužívanie  (nezvládanie)  modulačných  prvkov  hlasu  je  nutné  u  žiakov  rešpektovať 

(monotónne čítanie a pod.) napriek tomu, že  učebné  osnovy  uvádzajú  aj  nácvik  modulácie 

hlasu, keďže niektorí žiaci ho môžu zvládnuť. Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň 

techniky  čítania  u žiaka  presiahne  úroveň  jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude  

v súlade s úrovňou chápania čítaného textu, 

- okrem  textov  na  čítanie  je   potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce 

kľúčové   slová  (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.)  alebo  skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností, 

- pri nácviku pozornosti žiaka, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme 

ho upútali témami jemu  blízkymi,  ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena 

- obsah textov by mal rešpektovať skutočnosť, že chápanie textu, viet a odkazov sťažuje 

charakteristická črta autizmu – doslovné chápanie slov a slovných spojení. Ide napr. o 

dôslednú konkretizáciu („preskočiť riadok” v skutočnosti znamená niečo iné, než čo žiadame 

od žiaka pri čítaní), o stotožňovanie počutého a čítaného s tým, čo dieťa už pozná (výraz v 

literárnom príbehu “zomrieť od smiechu“ vyvolá v žiakovi opačnú predstavu, než sa 

ustáleným slovným spojením sleduje), o neschopnosť postrehnúť moduláciu hlasu (je ťažké, 

často až nemožné využívať prostriedky metakomunikácie). 

 

4. Obsah vzdelávania  

 

4.1 Slovenský jazyk a literatúra  
- sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. Jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve 

zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti 

preberaného učiva a aktuálneho zdravotného stavu žiakov v triede. Literatúra, jazyková 

výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek.  

 

4.1.1 Čítanie 

1. rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopností 

2. analytické činnosti – veta, slovo, slabika  

3. grafické delenie slov na slabiky 

4. určovanie pozície hlások v slove 
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5. poznávanie písmen 

6. čítanie slabík a slov po písmenách 

7. skladanie slabík a slov z písmen 

Šlabikárové obdobie: 

1. využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie 

chápania princípu čítania 

2. osvojenie, čítanie písmen slovenskej abecedy 

3. analýza slov a  určovanie pozície hlások v slove 

4. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky 

5. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou 

skupinou 

6. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú spoluhláskovú 

skupinu 

7. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r-ŕ, l-ĺ 

8. čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov 

9.oboznámenie žiakov s funkciou interpunkčných znamienok: bodka, čiarka, otáznik, 

výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník 

10.oboznámenie s  pojmami rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor 

Čítankové obdobie: 

 je obdobím zdokonaľovania nadobudnutých čitateľských zručností, ale 

najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích 

činnostiach. Ciele v tomto období sú zamerané na: 

- zdokonaľovanie techniky čítania 

- čítanie s porozumením 

- cvičenie správneho dýchania a fonácie  

- voľná reprodukcia prečítaného textu 

- vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textov 

- príprava na prechod k tichému čítaniu 

 

4.1.2 Písanie 

Prípravné obdobie 

-rozvíjať pracovné návyky – správne sedenie, úchop písacieho nástroja ( resp. špeciálnych 

pomôcok) 

-cvičiť jemnú a hrubú motoriku s dôrazom na výcvik písania a grafomotorických zručností 

-nacvičovať používanie špeciálnych pomôcok pri písaní 

-nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen 

-rozvíjanie analytických schopností – postrehnúť základné čiary a línie v jednotlivých 

písacích cvikoch 

Šlabikárové obdobie 

-osvojenie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných 

učebníc 

-spájanie písmen do slabík 

-odpis písaných písmen, slabík, slov a viet 

-prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet 

-písanie slov  podľa diktovania 

-podporovanie vlastného tvorivého písania  

-správna skladba slova (týka sa vynechávania a zámeny písmen) 

-veľké písmeno na začiatku vety 

-ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety 

-písanie osobných mien 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 48 

-označovanie dlhej samohlásky 

Čítankové obdobie 

-zdokonaľovanie techniky písania 

-odpis a prepis textu 

-písanie podľa diktovania 

-precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností                                   

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti komunikačných schopností a sociálnych 

zručností. 

Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno od 

poškodenia sociálnych zručností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností komunikovať je 

preto jedným zo základných cieľov výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (ďalej len 

dieťa/žiak s AU alebo PVP) v závislosti od miery ich „autistického“ poškodenia, resp. 

aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s 

atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií 

a vo vyšších ročníkoch, resp. v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť 

prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho 

charakteru). Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie 

dieťaťa, je potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej 

komunikácie, ich posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností 

na nové situácie, nový kontext. prvoradým cieľom je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

dieťaťa, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 

zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou  súčasťou  sociálneho  správania  sú  schopnosti, ktoré  napomáhajú 

sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie 

voľného času atď.), vrátane „zamestnaní“, ktoré pre bežné deti nie sú atraktívne:  pomoc  

pedagógom  cez prestávku, zodpovednosť za čistotu v jasne určenom priestore, zodpovednosť 

za poriadok na jasnom mieste a pod. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí  mať  schopnosti  nevyhnutné  k  nadväzovaniu  

interakcií. Členovia skupiny iniciujú kontakty, reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na 

ovplyvňovaní štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako 
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prebieha interakcia, nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože 

aktivita sama je pre ne odmenou (aspoň čiastočne). 

U malých detí, ktoré nemajú AU alebo PVP, sa sociálne kontakty prejavujú rôznymi 

formami sociálnych hier. Avšak  základy  sociálnej  hry sú väčšinou naučené v izolácii od 

iných detí. (Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu,  bicyklovať  atď.  samo, resp. bez 

asistencie iných detí.) To znamená, že dieťa naučené zručnosti nezačne automaticky využívať 

aj v aktivitách s  inými   deťmi.  V  ranom  sociálnom  vývine  dieťa  potrebuje  zažiť  

rôznorodé  sociálne interakcie, až potom ich začne samo vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa 

s AU alebo PVP je od tejto prirodzenej cesty výrazne odlišný. Problémy, vyplývajúce z 

autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch, neumožňujú deťom,  aby sociálne 

zručnosti  nadobúdali  spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo sociálneho pochopenia. z hľadiska 

používaných metód majú preto dominantnú úlohu kognitívne postupy a  postupy  terapie  

správania   z  rovnakého  dôvodu  deti  naučené  schopnosti  neaplikujú spontánne v domácom 

prostredí. je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o dosiahnutých pokrokoch detí a  

metódach  ako  ich  preniesť  domov  -  v  oblasti  komunikácie,  sociálneho správania i 

integračných zručností. 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí optimálnej verbálnej komunikácie, resp. 

ich schopnosti sú obmedzené, môžu rozširovať svoje komunikačné schopnosti používaním 

AAK. Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU alebo PVP. Výber vhodnej AAK je 

zložitý. Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná 

komunikácia vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. 

Vždy je potrebné zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a 

nevýhody AAK. Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej 

zrozumiteľnosť, ako aj schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. 

Reč je vždy poruke, možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU 

alebo PVP reč mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr 

začne dieťa s AU alebo PVP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna 

komunikácia bude rozvíjať obmedzene, čo je potrebné brať do úvahy pri vzdelávaní žiaka s 

AU alebo PVP. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v  predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností  2-hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, 

herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

-poznať bežné sociálne verbálne rutiny, 

-iniciovať, udržať a ukončiť rozhovor verbálne, 

-podporovať asertívnosť, 

-dať zmysel odpovedaniu na jednoduché otázky. 

-používať osvojené hrové zručnosti na interaktívne hry s dospelým, 

-používať osvojené hrové zručnosti na samostatnú hru, 

-podporovať spontánne vyjadrovanie žiadostí nezávisle na situačnom kontexte, 

-podporovať schopnosti vybrať si z ponúkaných aktivít, 

-vnímať prítomnosť vyjadrovania gestami, 
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-vyvodiť zmysel z intonácie, výšky, hlasitosti, rytmu, prízvuku. 

 

3.1. Špecifiká cieľov pre žiakov s autizmom 

Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým ročníkom je rozširovanie 

funkčnej komunikácie u žiakov s autizmom v kategóriách: 

-žiadanie osobných potrieb, 

-reakcie na správanie iných ľudí, 

-komentovanie, 

-žiadanie informácií, 

-vyjadrovanie pocitov, 

-vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Vhodným východiskom je tzv. Laheyovej model vývinu reči, ktorý sa orientuje na 

jazykové schopnosti detí, komunikačné správanie, ako aj nerečové komunikačné správanie. 

Vychádza zo  zákonitostí  normálneho vývinu, pričom rešpektuje kognitívne a sociálne 

aspekty vývinu konkrétneho  dieťaťa.  Pri  voľbe  cieľov  na  najbližšie  obdobie, vychádzame 

z dosiahnutej úrovne troch základných dimenzií jazyka: obsahu, formy a pragmatiky. 

Obsah – o čom sa hovorí, alebo čo v reči rozumieme. Predstavuje sémantiku reprezentovanú 

vo  vyjadrovaní.  Vyvíja  sa  spontánne  počas  celého  života.  Existujú  tri  hlavné kategórie 

obsahu: predmety, vzťahy medzi predmetmi a vzťahy medzi dejmi. 

Forma – cesta  ako  prebieha  prenos  informácií. Môže  prebiehať  prostredníctvom zvukov, 

pohybmi  alebo   postavením   rúk,   používaním   komunikačných   symbolov   a rôznych 

komunikačných prostriedkov, ktoré plnia rolu náhradnej a/alebo podpornej komunikácie. 

Pragmatika – prečo dochádza ku komunikácii a ako prebieha komunikácia. Rozlišujeme tri 

základné aspekty pragmatiky: 

Ciele – prečo dochádza ku komunikácii, t. j.: interakcia, regulácia a kontrola medzi partnermi 

komunikácie, dosiahnutie osobných cieľov, vzbudenie pozornosti. 

Výber foriem na dosiahnutie cieľa – ako sa vyberajú formy vyjadrovania, aby slúžili 

potrebnej funkcii v danom kontexte. Časť správy je vždy nejazyková: predmety, deje, vzťahy 

atď. 

Interakcia medzi ľuďmi –  ako  upútať pozornosť, ako reagovať na prehovor inej osoby, ako 

ukončiť rozhovor, vedieť sa správať v roli počúvajúceho aj hovoriaceho, resp. toho, kto sa 

nejakou formou vyjadruje. 

Sekundárnym cieľom predmetu je zmierňovanie prejavov problémového správania. 

Ciele možno dosiahnuť používaním správnych foriem komunikácie (verbálnej a/alebo 

alternatívnej a/alebo augmentatívnej). 

Pri výbere správnych spôsobov komunikácie treba zohľadniť: aký je stupeň motivácie 

dieťaťa komunikovať,  aký  je  repertoár  neverbálneho  komunikačného  správania  dieťaťa,  

aká  je kognitívna úroveň dieťaťa, aké má dieťa problémové správanie - ktoré  je  potrebné  

brať  do úvahy pri výbere komunikačného systému. 

Ciele  možno  dosiahnuť  používaním  vhodných  foriem a stupňov pomoci: prompt 

(fyzický, vizuálny,  iný -  nešpecifický),  tvarovanie  ( jestvujúceho správania do inej, želanej 

formy), reťazenie (vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov 

správania). Vzhľadom na fakt, že narušenie sociálnych  a komunikačných  schopností  

(zručností) je pre autizmus a ďalšie pervazívne vývinové  poruchy  symptomatické, ako  aj  

fakt,  že  autistický vývin je charakterizovaný svojou nerovnomernosťou, je takmer 

nepravdepodobné, aby žiak mohol postupovať rovnomerne, resp. že každý  nový  školský rok 

sa automaticky prechádza v obsahu vzdelávania do cieľov ďalšieho ročníka. (Inými slovami 

ciele treba voliť na základe dosiahnutej vývinovej úrovne, t.j. vybrať si najbližší 

dosiahnuteľný ročník. Môže to znamenať, že žiak je viacero školských rokov vzdelávaný 

podľa obsahu vzdelávania rovnakého ročníka, príp. nepostupuje vzhľadom na ročník. Súvisí 
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to s možnosťami žiaka dosiahnuť v tejto oblasti viac, s kapacitami konkrétneho žiaka, 

podmienené mierou autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, mentálnou 

úrovňou, príp. pridruženými postihnutiami a pod.). 

Cieľom nie je za jeden školský rok zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele 

takého ročníka v tomto predmete, ktoré žiak môže dosiahnuť (na ktoré má vývinové 

predpoklady) v jeho vlastnom, individuálnom tempe, sprostredkované špecifickými formami, 

metódami a prostriedkami, ktoré sú jedinečné pre každého žiaka s AU alebo PVP. 

Ciele jednotlivých ročníkov je potrebné vždy adaptovať vzhľadom na zvolené formy 

komunikácie (pozri proces vyššie). Dieťa, ktoré je verbálne, nie automaticky využíva svoju 

verbalitu na sociálnu komunikáciu, či vyjadrovanie potrieb. Rovnako nie je pre autistický 

vývin prirodzené, že verbalizujúce dieťa má osvojené a pragmaticky využíva preverbálne 

formy komunikácie. Pre optimálnu voľbu správnych cieľov prejdeme cieľmi od najnižšieho 

ročníka, čím vlastne diagnostikujeme stupeň dosiahnutej vývinovej úrovne. Hneď ako sú 

niektoré ciele dieťaťom len naznačované, ale nie zvládnuté v rôznych kontextoch a spontánne 

využívané (pragmatika), to sú tie správne ciele a správna úroveň, z ktorej sa v danom 

školskom roku vychádza (aj keď sa začne učiť polovica cieľov jedného ročníka a v rámci 

školského roka sa prechádza do ďalšieho ročníka). Ciele sa prispôsobujú aktuálnej forme 

komunikácie dieťaťa. (verbálnej, neverbálnej). 

 

4. Obsah vzdelávania 

Nácvik konvenčných verbálnych rutín, využívaných v sociálnych interakciách 

(pozdrav, zdvorilostné frázy zamerané na iného človeka. Učenie verbálnych schopností na 

iniciáciu interakcie – rozhovoru alebo hry s učiteľom (dospelými). Rozprávanie na 

jednoduché konverzačné témy s dospelým (nácvik v štruktúrovaných podmienkach, s 

nevyhnutnou mierou vizualizácie na dosiahnutie plynulosti rozhovoru). Učenie verbálnych 

schopností na adekvátne verbálne a sociálne neverbálne ukončenie rozhovoru s dospelým. 

PROCES: 

Ciele dosahujeme rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít dieťaťa, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy. 

Cieľom je naučiť sa používať konverzačné frázy v každodenných situáciách. 

Spočiatku sa dieťa učí dávať mechanické odpovede na opakujúce sa situácie. Prompty sú 

postupne zmierňované, pretože sa očakáva, že žiak bude komunikovať v prirodzených 

situáciách. 

Podstatné je uvedomiť si, že aj keď dieťa naučíme mnoho reakcií, ešte to neznamená, 

že bude schopné sociálne komunikovať. Je potrebné učiť dieťa byť vnímavejšie k sociálnym 

kľúčom správania sa a komunikácie. 

 

Rozhovor predpokladá schopnosti 

-všímať si rôznorodé aspekty „správy“ komunikačného partnera, 

-spracovať rôznorodé aspekty „správy“ komunikačného partnera, 

-interpretovať obsah a zmysel verbálneho, neverbálneho a afektívneho správania hovoriaceho, 

-pochopiť správu hovoriaceho vo vzťahu k sociálnemu kontextu, 

-pochopiť mentálny stav komunikačného partnera, 

-mapovať relevantnosť rozhovoru pre partnera, 

-zorganizovať si myšlienky relevantné k téme rozhovoru, 

-znovu si vybaviť informácie relevantné k téme rozhovoru, partnerovi a kontextu, 

-používať primeranú proximitu a reč tela, 

-priebežne dynamicky reagovať na sociálnu dynamiku rozhovoru. 
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Aby sme dieťa pripravili na interaktívnu hru s iným dieťaťom, učíme ho potrebné 

sociálne zručnosti najprv v situácii 1:1. Keď má dieťa naučené niektoré sociálne zručnosti, 

začneme s krátkou interakciou s iným dieťaťom. Interakcia ešte nemusí mať za cieľ deti niečo 

naučiť. 

Dôležité je, aby si na seba zvykli, aby spolu zažili spoločné príjemné zážitky z aktivít, 

ktoré majú spoločné. Tieto stretnutia sú ideálnou príležitosťou na odpozorovanie ich 

schopností a identifikáciu tých, ktoré ich budeme ďalej učiť v situáciách 1:1. Tieto situácie 

nemajú len funkciu identifikácie nedostatkov dieťaťa, ale aj postupné priblíženie jeho 

hrových, sociálnych a komunikačných schopností štandardným. 

V situácii učenia by mal byť vždy len jeden aspekt hry pre dieťa nový. V rámci každej 

aktivity je potrebné stanoviť si aj behaviorálne ciele. Prirodzene je potrebné facilitovať veku 

primerané a kooperatívne správanie – dieťa má reagovať na svojho partnera v hre, ktorý 

nesmie robiť nič namiesto neho. Dospelý nemá byť cieľom interakcie dvoch detí, ale jej 

prostredníkom. V rámci interakcie dvoch detí je potrebné byť flexibilný, rýchlo sa prispôsobiť 

a neprerušovať správanie, ktoré je pozitívne. (nedávať príliš veľa inštrukcií, ktoré bránia 

spontánnemu správaniu.). 

 

  

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjamie grafomotorických zručností a písanie 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet s názvom „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ je 

zaradený do vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo PVP), ktorý je súčasťou Štátneho 

vzdelávacieho programu. Jeho poslaním je v súlade s ďalšími vyučovacími predmetmi 

rozvíjať zručnosti a schopnosti žiaka, pre ktorého je v dôsledku jeho diagnózy potrebné 

vytvoriť vzdelávacie podmienky zamerané na zmierňovanie odchýlok od intaktnej populácie 

žiakov. Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie je doplňujúcim vyučovacím 

predmetom k slovenskému jazyku a literatúre. 

Vyučovací predmet „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ má pri 

vyučovaní žiakov s AU alebo PVP aj napriek tomu, že ich intelekt je v pásme normy, veľmi 

špecifický charakter z hľadiska jeho cieľov, obsahu, foriem, metód a používaných 

prostriedkov. Keďže monotónny nácvik písania pre týchto žiakov nemá priamy zmysel, 

používanie metód zaužívaných pri intaktných žiakoch alebo pri žiakoch s mentálnym 

postihnutím bez autizmu, ktorí pociťujú prirodzenú potrebu spolupracovať pri učení, 

vyplývajúcu z potreby sociálneho komunikácie, zlyháva. Preto je potrebné v prvom rade 

týmto žiakom sprostredkovať konkrétny, najmä komunikačný zmysel využitia nadobúdaných 

grafomotorických zručností a písania a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do bežných 

sociálnych kontextov. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre žiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma 

a zvládanie niektorých pravidiel pri písaní možno uplatňovať až ako sekundárny cieľ, ktorý u 

väčšiny žiakov s autizmom nie je možné vôbec dosiahnuť; u iných žiakov s AU alebo PVP 
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naopak, môže sa stať formálna stránka písma prvotnou, dokonca s prejavmi obsedancie. Je 

známe, že od väčšiny žiakov s AU alebo PVP nie je možné vyžadovať písanie písaným 

písmom, keďže nechápu zmysel používania dvoch foriem písma a odmietajú ho. Vzhľadom 

na to, že táto forma písma nemá pre praktický život bezpodmienečne nutný praktický význam, 

je postačujúce naučiť ich používať aj pri písaní písmená veľkej tlačenej abecedy. K nácviku 

písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u žiakov s vhodnými dispozíciami na 

túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne s nácvikom ich 

čítania. Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia, bežne využívané pri vyučovaní 

písania intaktných žiakov, nemusia mať očakávaný motivačný efekt, práve naopak. Spojenie 

písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu nevhodného správania (môžu 

viesť najmä k verbálnym stereotypiám). 

Pre uvedené fakty je potrebné, aby bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania 

cieľov tohto vyučovacieho predmetu veľmi opatrný, nakoľko musí byť veľmi 

individualizované. 

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania 

okrem písacích nástrojov (voskový pastel, krieda, suchý pastel, mäkká ceruza, neskôr pero), 

kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak môže zmazateľnou fixkou vpisovať v texte 

vynechané písmená, slová... a pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo 

postupne. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský  vzdelávací  program  stanovuje v  predmete  rozvíjanie  grafomotorických 

zručností a písanie 1-hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie predmetu sa  

uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu 

informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- pre žiakov, ktorí neabsolvovali prípravný ročník - vytvoriť základné predpoklady pre 

rozvíjanie zručnosti písania – rozvinutie jemnej motoriky a spevnenie jemných svalov rúk a 

prstov, nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy, 

- zvládnuť prípravné cviky na písanie, 

- vedieť vytvoriť na podložke/papieri stopy písacím nástrojom podľa slovnej inštruktáže, 

názornej inštruktáže a promptu (pomoc vedením ruky) prvky jednotlivých písmen, 

- vedieť napodobňovať smer a tvar pri písaní, písanie písmen. 

 

3.1 Špecifiká cieľov pre žiakov s autizmom 

Vyučovací predmet „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ má pri 

vyučovaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez 

mentálneho postihnutia (ďalej len žiak s AU alebo PVP) aj napriek tomu, že ich intelekt je 

v pásme normy, veľmi špecifický charakter z hľadiska jeho cieľov, obsahu, foriem, metód a 

používaných prostriedkov. Jeho poslaním je v súlade s ďalšími vyučovacími predmetmi 

rozvíjať zručnosti a schopnosti žiaka, pre ktorého je v dôsledku jeho diagnózy potrebné 

vytvoriť vzdelávacie podmienky zamerané na zmierňovanie odchýlok od intaktnej populácie 

žiakov. Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie je doplňujúcim vyučovacím 

predmetom k slovenskému jazyku a literatúre. 
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Keďže monotónny nácvik písania pre týchto žiakov nemá priamy zmysel, používanie 

metód zaužívaných pri intaktných žiakoch alebo pri žiakoch s mentálnym postihnutím bez 

autizmu, ktorí pociťujú prirodzenú potrebu spolupracovať pri učení, vyplývajúcu z potreby 

sociálneho komunikácie, zlyháva. Preto je potrebné v prvom rade týmto žiakom 

sprostredkovať konkrétny, najmä komunikačný zmysel využitia nadobúdaných 

grafomotorických zručností a písania a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do bežných 

sociálnych kontextov. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre žiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma 

a zvládanie niektorých pravidiel pri písaní možno uplatňovať až ako sekundárny cieľ, ktorý u 

väčšiny žiakov s autizmom nie je možné vôbec dosiahnuť; u iných žiakov s AU alebo PVP 

naopak, môže sa stať formálna stránka písma prvotnou, dokonca s prejavmi obsedancie. Je 

známe, že od väčšiny žiakov s AU alebo PVP nie je možné vyžadovať písanie písaným 

písmom, keďže nechápu zmysel používania dvoch foriem písma a odmietajú ho. Vzhľadom 

na to, že táto forma písma nemá pre praktický život bezpodmienečne nutný praktický význam, 

je postačujúce naučiť ich používať aj pri písaní písmená veľkej tlačenej abecedy. 

K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u žiakov 

s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme 

súčasne s nácvikom ich čítania. Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia, bežne 

využívané pri vyučovaní písania intaktných žiakov, nemusia mať očakávaný motivačný efekt, 

práve naopak. Spojenie písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu 

nevhodného správania (môžu viesť najmä k verbálnym stereotypiám). 

 Pre uvedené fakty je potrebné, aby bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania 

cieľov tohto vyučovacieho predmetu veľmi opatrný, nakoľko musí byť veľmi 

individualizované. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania okrem písacích nástrojov (voskový pastel, kriedy, suchý pastel, ceruzky, 

neskôr pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať makety jednoduchých 

geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a 

nalepenými obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak môže zmazateľnou fixkou 

vpisovať v texte vynechané písmená, slová a pomôcku možno využiť opakovane pre toho 

istého žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Pre žiakov, ktorí neabsolvovali prípravný ročník, je vhodné začať cvikmi na rozvíjanie 

jemnej motoriky a spevňovanie zápästia, záprstia a prstov.  

OBSAH: 

- nacvičovanie  správneho  držania  ceruzky  a  správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole, 

Repetetívne (opakované) čmáranie dominantnou rukou 

- kruhové čmáranie, 

- čmáranie vertikálnym smerom. 

Učiť žiaka postupne nakresliť na požiadanie nasledujúce tvary: 

- zvislá čiara - v smere zhora nadol – neprerušovaná, 

- zvislá čiara - v smere zhora nadol – prerušovaná, 

- vodorovná čiara - v smere zľava doprava – neprerušovaná, 

- vodorovná čiara - v smere zľava doprava – prerušovaná, 

- kružnica – proti smeru hodinových ručičiek, 

- kružnica – v smere hodinových ručičiek, 

- spojenie dvojice bodov čiarou, 

- spojenie niekoľkých bodov čiarou, 
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- imitovať kreslenie prekrížených čiar (predkreslených, neskôr iba podľa predlohy) 

v tvare veľkého znamienka „plus“, neskôr v tvare písmena „X“. 

Vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov (s toleranciou presahovania okrajov), 

jednoduchých obrázkov členených na časti – minimálne dvomi farbami. 

Sledovanie predkreslených priamych čiar písacím nástrojom s vytváraním vlastnej, farebne 

odlišnej stopy. 

Niekoľkonásobné obkresľovanie veľkých tvarov a čiar v tvare oblúka, vlnovky (výška 10 cm 

a viac). 

Niekoľkonásobné obkresľovanie obrysov jednoduchých plošných geometrických tvarov – 

štvorec, obdĺžnik, rôzne tvary trojuholníkov, kruh, elipsa. 

Zakresľovanie šikmých čiar smerujúcich zhora nadol do riadkov podľa predlohy predpísanej 

na začiatku každého riadka (štyri riadky vytvorené preložením papiera po šírke formátu A4). 

Zakresľovanie šikmých čiar smerujúcich zdola nahor do riadkov podľa predlohy predpísanej 

na začiatku každého riadka (štyri riadky vytvorené preložením papiera po šírke formátu A4). 

Postupný nácvik horného oblúka, dolného oblúka, vlnovky, elipsy, slučky – systematicky 

zoradených do riadkov vo veľkosti. 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen v poradí, v ktorom sa začnú preberať v 

predmete čítanie. 

Písanie písmena preberaného na slovenskom jazyku – vychádzanie z predpísaného bodu, v 

prípade nutnosti spájaním pripravených oporných bodov. 

Napísanie príslušného písmena napodobnením (podľa predlohy). 

Nácvik napísania príslušného písmena na požiadanie bez predlohy a opory, možno využiť ako 

dopisovanie vynechaného písmena do slova preberaného na slovenskom jazyku. 

PROCES: 

Vychádzať z informácií k procesu vyučovania rozvíjania grafomotorických zručností a 

písania uvedených k prípravnému ročníku. 

Naďalej je dôležité spevňovanie jemného svalstva rúk a prstov a jeho uvoľňovanie striedaním 

napätia a uvoľnenia na každej hodine – točenie zápästiami, niekoľkokrát zopakované zovretie 

prstov do dlane a dôkladné vystretie a roztiahnutie prstov, stláčanie štipcov na bielizeň. 

Postupne predlžovať čas potrebný na sústredenie sa na cielenú činnosť. Dbať na správne 

držanie tela. Pri nácviku písania dbať na odstraňovanie tlaku písacej potreby na podložku – 

nacvičovať vedenie stopy na papieri bez tlaku s použitím vhodných písacích a kresliacich 

potrieb ľahko zanechávajúcich stopu; u žiakov, ktorí nemajú dostatočne vyvinutú jemnú 

motoriku, používať ceruzky, perá, pastelky s hrubším priemerom alebo s použitím 

korekčných násadiek na ich správne držanie. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet matematika v 1. ročníku je zameraný na získanie základných matematických 

vedomostí, rozvíjanie matematického myslenia, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Dôraz sa kladie na osvojenie matematickej symboliky 
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a získanie základných numerických zručností. Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom do 

bežného denného života je  matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné 

matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych 

schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene 

aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 

prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka s autizmom. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť 

prekážkou pre efektívne vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa 

prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete matematika 4-hodinovú dotáciu 

v súlade so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa organizuje formou 1 hodiny  denne,  uskutočňuje  

sa  najmä  v  kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky 

a multimediálnu učebňu. 

 Do vyučovania matematiky sú zaradené prierezové témy: environmentálna výchova, 

mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. 

 V dôsledku triády poškodení, je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup ku žiakovi s autizmom, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických  prostriedkov  a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom predmetu matematika v 1. ročníku je osvojiť a rozvíjať základné matematické 

schopnosti a numerické zručnosti žiakov, rozvíjať orientáciu v priestore a rovine, podporovať 

logické a kritické myslenie a osvojiť si základné zručnosti v používaní IKT.   

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Vzhľadom na stupeň postihnutia je nutný individuálny prístup pri získavaní 

matematických kompetencií, umožnenie individuálneho tempa a zabezpečenie dostatočného 

množstva špeciálnych a kompenzačných pomôcok. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. Prirodzené čísla 0 - 20 

Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí, po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí o 

danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel 0 – 20. Riešenie úloh na 

porovnávanie (viac, menej rovnako). 

II. Sčítanie a odčítanie 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. zameniteľnosť 

sčítancov,vzťahy medzi sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 

III. Geometria 
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Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi a manipulácia 

s nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie 

otvorených a uzavretých krivých čiar, triedenie čiar, určovanie polohy, zmeny smeru. 

IV. Riešenie aplikačných úloh 

Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou obrázkových situácií, triedenie 

a rozlišovanie  predmetov podľa farby, tvaru a veľkosti. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné 

postavenie. Všeobecné pracovné vzdelanie sa v dnešnej spoločnosti informačných technológií 

stáva základom a východiskom na rozvoj tvorivých mnohostranných záujmových činností, 

verejnoprospešnej práce a dlhodobého procesu profesijnej orientácie žiakov. U žiakov 

s autizmom je prostriedkom na sebarealizáciu. 

 

2. Organizácia predmetu  
Školský vzdelávací program určuje pre predmet pracovné vyučovanie 1 vyučovaciu 

hodinu v súlade so ŠVP, podľa uváženia je možné ju spájať do dvojhodinových celkov 

a vyučovať jedenkrát za dva týždne.  Pracovné vyučovanie neprebieha len klasicky - 

frontálne, opakovaním vedením a napodobňovaním činností, ale dáva priestor pre tímovú 

prácu, rozvoj fantázie, tvorivosti, kreatívnosti a nápaditosti detí, podporuje samostatný 

pracovný proces a pracovný proces v tíme.  

Úlohou učiteľa v pracovnom vyučovaní je pripravovať systematickú pracovnú 

výchovu žiakov primeranú pre ich individuálnym možnostiam a schopnostiam  

a zabezpečujúcu maximálne možné nadobudnutie vedomostí , zručností a návykov. Ak žiak 

pri práci urobí chybu, nehodnotíme to slovne,  len  ho  opravíme a ukážeme mu, ako má 

správne postupovať. 

Vzhľadom na to, že u mnohých žiakov s autizmom je narušená schopnosť predvídať 

čo sa stane, je potrebné zaistiť bezpečnosť žiakov potrebnými opatreniami, a tiež nácvikom 

bezpečných pracovných návykov. Tak ako aj v iných predmetoch, aj pri výučbe pracovného 

vyučovania je dôležité zohľadňovať dosiahnutú aktuálnu úroveň žiaka, aby osvojovanie si 

nových vedomostí, zručností a návykov bolo prirodzeným pokračovaním výučby. Dôležitá je 

aj spolupráca s rodičmi v tom smere, aby všetko to, čo si žiak osvojil v školskom prostredí 

vedel využiť aj v reálnom živote. 

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebni pracovnej výchovy, školských 

dielňach, kmeňovej triede, herni, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné 

využiť i učebňu informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu  
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Cieľom predmetu je:  

- položiť základy vedecko - technickej gramotnosti 

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce 

- osvojiť si  základné pracovné zručnosti a návyky s používaním vybraných vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok   

- rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti žiakov 

- viesť žiakov k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení jednotlivých činností  

- prostredníctvom pracovnej činnosti viesť žiakov s autizmom  k autentickejšiemu a 

objektívnejšiemu poznávaniu okolitého sveta, k budovaniu sebadôvery, k správnemu postoju 

k výsledkom práce človeka, technike a životnému prostrediu 

- chápať prácu a pracovnú  činnosť ako príležitosť k sebarealizácii a sebavzdelávaniu 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Pri napĺňaní cieľov trebe zohľadňovať: 

- individuálne zvláštnosti jedinca, zabezpečiť kompenzáciu a venovať zvýšenú pozornosť 

osvojeniu si bezpečného zaobchádzania s materiálom 

- osvojiť si používanie špeciálnych  pomôcok  pre žiakov s autizmom 

- budovať pocit sebarealizácie a sebavedomia pri pracovných činnostiach. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I.Tvorivé využitie technických materiálov 

Poznávanie vlastnosti materiálov. Poznávanie pracovného náradia. Spôsob tvorby výrobkov. 

II.Základy konštruovania 

Vytváranie priestorových modelov – vnímanie okolia. Konštrukcia a stavba. Konštrukčné 

prvky. 

III. Pestovanie rastlín 

Pestovanie črepníkových rastlín, poznávanie úžitkových rastlín, pokusy a pozorovania, 

pestovanie vonkajších okrasných rastlín a priesad, rez a úprava kvetín do váz. 

IV. Ľudové tradície a remeslá 

Skúmanie vlastnej kultúry. Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami. 

Spoznávanie ľudových tradícií iných kultúr. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu : 
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Výtvarná výchova má v edukačnom systéme jedinečné postavenie. Prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 

cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Predmet v sebe zahŕňa okrem 

tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy výtvarných disciplín – dizajn, 

fotografiu, architektúru, elektronické média a multimédiá. Na primárnom stupni plynulo 

nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na 

bohatosť detskej fantázie, obrazotvornosť a zvedavosť. 

Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s autizmom rozvíjať grafomotorické zručnosti, 

hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú komunikačné 

schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie. V 

prípade žiakov s autizmom motorické schopnosti nie sú narušené dôsledkom ich primárnej 

poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú komplexným spôsobom. 

Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní narušených 

zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných schopností, s 

dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu výtvarná 

výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

Pre všestranné rozvíjanie žiakov s autizmom je dôležité používať aj techniky rôznych 

podporných terapií.   

Predmet výtvarná výchova má na prvom stupni má silné terapeutické pôsobenie. Veľa žiakov 

s autizmom reaguje hypo- alebo hypersenzitívne na hmatové vnemy, čo sa demonštruje 

problémovým správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými plastickými materiálmi môžu 

mať na hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u žiakov s autizmom pozitívny 

vplyv. 

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede  alebo v špeciálnej učebni. Vyučovanie 

sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. Môže sa  

obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 

kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ. Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna 

výchova, multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba 

projektov. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

 

3. Ciele predmetu :  
Ciele predmetu výtvarná výchova sa delia na kognitívne, senzomotorické, 

socioafektívne, ktoré sa vzájomne prelínajú : 

- formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka vo výtvarnej  oblasti  

- primerane veku si vytvárať vlastné názory a postoje 

- rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr 

- získať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre na primeranej úrovni 

- chápať zmysel umenia a estetickej činnosti v každodennom živote 

- na primeranej úrovni opisovať zážitky z vnímania umeleckých diel 

- získať povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia 
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- vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami vzhľadom na ich 

individuálne zvláštnosti jedinca  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- vytvárať priestor pre synestetické vnímanie sveta - uplatnenie zmyslových modalít čuchu, 

   hmatu a chuti 

- podporovať formovanie vlastných spôsobov sebavyjadrovania 

- aktívne sa podieľať na utváraní najbližšieho životného prostredia 

- výtvarné témy upravovať individuálne 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu 

- rozvíjať lateralitu 

- rozvíjať priestorovú orientáciu 

- rozvíjať koordináciu oko - ruka 

- rozvíjať pozornosť 

- rozvíjať priestorovú pamäť 

- rozvíjať vnímanie 

- rozvíjať kreativitu a improvizáciu 

- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania 

 

4. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém, ktoré zodpovedajú riešeniu určitého 

výtvarného problému, ktorý sa v priereze nasledujúcich ročníkov opakuje so stupňujúcou 

s náročnosťou.  

I. Základné prvky výtvarného vyjadrovania 

Škvrna. Obrys. Farba – zoznámenie s farbami.  

II. Výtvarný jazyk – kompozičné princípy a možnosti kompozície 

Plocha a tvar. Vytváranie kompozície. Uvedomenie si formátu. Mierka – zmenšovanie 

a zväčšovanie.  

III. Podnety výtvarného umenia 

Akčná maľba – gesto, škvrna 

IV. Podnety výtvarného umenia – výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Inšpirácia pravekým umením/ alt.: inšpirácia umením prírodných národov. 

V. Podnety fotografie 

VI. Podnety filmu a videa 

Pohyblivý obraz – akcia a atrakcia 

VII. Podnety architektúry 

VIII. Podnety dizajnu 

Dizajn a ľudské telo – telo a jeho doplnky, maska 

IX. Podnety tradičných remesiel 

X. Elektronické média 

XI. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia 

Poznávanie a porovnávanie rôznych médií 
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XII. Podnety hudby 

Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby. 

XIII. Synestetické podnety  

Hmat – tvar, povrch, vo vzťahu navzájom a k motívu. 

XIV. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

XV. Tradícia a identita/ kultúrna krajina 

Výtvarná reakcia na prostredie školy 

XVI. Škola v galérii/ galéria v škole 

Portrét v galérii/ výraz tváre. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Hudobná výchova v prvom ročníku prirodzene a plynule nadväzuje na 

posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, 

spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Je 

predmetom činnostným a zážitkovým, v ktorom sa na základe hudobných hrových činností 

žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie 

a postupne aj záujem o hlbšie hudobné vzdelanie. 

Samotná hudba a hudobné aktivity žiakov majú byť východiskom poznávania národného a 

svetového kultúrneho dedičstva a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti 

národa. Hudobná výchova podporuje u žiakov s autizmom rozvoj komunikácie. Hudba 

produkovaná pedagógom, alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje dieťa 

do takých hudobných aktivít, pomocou ktorých sa ono učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi 

a s dospelými. Slová sú abstraktné a pre dieťa s autizmom predstavujú bariéru. Hudba je 

flexibilnejšia, zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako 

uvoľnenie a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre dieťa. 

Najproduktívnejšie sú interakcie medzi dieťaťom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre 

zlepšenie účinkov hudby je vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne 

závislé od senzorického vnímania každého dieťaťa). 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, v súlade so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené, podľa aktuálnych príležitostí,  návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 
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Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom predmetu v 1. ročníku je nadviazať na hrové činnosti predprimárneho 

vzdelávania pokračovať v nich a postupne využívať hudobné experimentovanie ako 

príležitosť na poznávanie zákonitostí hudby: 

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy                                                                                                                                                                                         

hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich 

ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov 

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

-vnímať hudobné umenie  ako prirodzenú súčasť života 

- poznávať a interpretovať detské riekanky a slovenské ľudové piesne  

- pochopiť úlohu ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti, prostredníctvom poznania a   

  interpretácie slovenských ľudových piesní  

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 

  k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- získať základy národnej identity a vlastenectva 

- uvedomovať a rozlišovať mravné a estetické hodnoty 

- vnímať umelecké hodnoty rôznych kultúr 

- rozvoj komunikácie a uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne 

zmierňovanie nežiaducich foriem správania). 

 

4. Obsah vzdelávania 

V 1. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo hudobnej výchovy nie je rozdelené 

do tematických celkov. 

Okruhy: 

I. Hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska), 

II. Inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky, 

III. Príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál 

zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických 

problémov), sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, 

hudobno-pohybových, hudobno-dramatických. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: prvý 
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Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a 

pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a 

praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 

sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k 

pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží 

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu  
V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 

3. Ciele predmetu 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov 

vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň 

postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 

- Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 

Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach 

a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po 

stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

- Cieľ zameraný na zdravie 

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného 

zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú 

zodpovednosť za vlastné zdravie. 

- Cieľ zameraný na motoriku 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 

základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, 

preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii 

pohybových činností. 

- Cieľ zameraný na postoje 

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  
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Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie a meniace 

sa aktivity, 

- rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny kontext, 

- osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

- zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

- dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

- spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

- dodržiavať poradie v skupine, 

- uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

- zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

 

4. Obsah vzdelávania 

 

I. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti   
- poradové cvičenia, základy behu,  základy hodu loptičkou, lezenie, plazenie. 

II. Manipulačné, pohybové, prípravné hry  
- hry na manipuláciu s tradičným náradím a vecami dennej potreby, hry na rozvoj 

koordinačných schopností, prípravné hry zamerané na futbal, basketbal. 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti  

- chôdza, skoky, poskoky, základné tanečné kroky a tanečné prvky , rytmizované pohyby, 

správne držanie tela. 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry  
- cvičenia na koordináciu, cvičenia na uvoľnenie svalového napätia, rozvoj dýchania, 

didaktické hry na rozvoj jemnej motoriky. 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti  
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2. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet katolícke náboženstvo je výchovno-vzdelávacím predmetom a  vyučuje sa 

podľa učebných osnov schválených Konferenciou biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 

na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. 

Žiaci si prostredníctvom neho majú osvojiť vedomosti a skúsenosti, ktoré neskoršie 

ovplyvnia ich život a budú mať neodmysliteľný vplyv na ich celkový pozitívny postoj 

k životu.  Žiakom sprostredkúva základné pravdy o Bohu, na základe ktorých sa budú aj ďalej 

formovať a rozvíjať v kresťanskom životnom štýle vo všetkých oblastiach spoločenského a 

osobného života. Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie 

a prehlbovanie vo vyšších ročníkoch.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo vyučuje ako 

povinný predmet.  

 

2. Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v 2. ročníku v predmete 2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so 

ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín je navýšený, so zohľadnením zamerania 

školy ( cirkevná škola ). 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je 

možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Cieľ predmetu  
Ročníkovým cieľom predmetu katolícke náboženstvo v 2. ročníku je : Spoznávať 

lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, 

ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.  
Okrem tohto cieľa má každá z nižšie uvedených tém vlastné ciele – kognitívne, afektívne 

a psychomotorické, podrobne rozpracované v Rámcovom vzdelávacom programe. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 
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4. Obsah vzdelávania  

 Obsah vzdelávania v 2. ročníku je rozdelený do nasledovných tematických okruhov : 

Ročníková téma: CESTA DÔVERY 

Dieťa si v škole vytvára zázemie medzi rovesníkmi, čo mu dodáva pocit istoty. Istota v seba, 

v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie. Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom 

sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť 

prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, 

ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, pomocou nich dieťa Boha 

spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať 

a ktorý je ochotný odpustiť. 

Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného 

spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v 

spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk 

postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom. 

1. téma: BOH MI DÔVERUJE 

Hodinová dotácia témy: 6 hod  

Kľúčové pojmy: krása, príroda, svet, Božie dielo, záhrada, úcta k životu, zodpovednosť 

človeka za prírodu 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť jeho jedinečnosť a 

zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v 

konaní dobra. 

Afektívny cieľ: Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a starostlivosti. Rozvíjať 

schopnosť rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na modelovej situácií vnímať krivdu 

spôsobenú nesprávnym rozhodnutím. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela. S pomocou 

učiteľa navrhnúť a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, 

upratanie školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.) 

Obsah: 

Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody 

Svet – prejav dôvery Boha voči človeku 

Obraz rajskej záhrady 

Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie 

2. téma: DÔVERUJEM BOHU 

Hodinová dotácia témy: 8 hod. 

Kľúčové pojmy: ticho, rozhovor, Abrahám, viera, modlitba, meno, oslava, sviatočný deň 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej 

dôvery. Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť 

so svojim životom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu 

modlitby. Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty a používania 

Božieho mena ako vyjadrenie Božej blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako 

Boží dar pre človeka. 

Afektívny cieľ: Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Objavovať načúvanie ticha. Vnímať 

Boha, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať. Pozorovať životný rytmus striedania 

práce a odpočinku. 

Psychomotorický cieľ: Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým spôsobom 

formulovať modlitbu vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Božiemu menu a k predmetom 
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pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.). Formovať a rozvíjať návyk 

slávenia. 

Obsah: 

Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na Božiu výzvu) 

Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako posväcovanie života 

Boh a jeho meno 

Oslavujem Boha 

Sviatočný deň s TV a bez TV 

3. téma: DÔVERA V RODINE 

Hodinová dotácia témy: 10 hod. 

Kľúčové pojmy: ľudská rodina, Božia rodina, pozvanie do spoločenstva, krst, dôvera 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a 

dôvery. Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho). Opísať význam krstných 

symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho 

so svojim životom. 

Afektívny cieľ: Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý človek. Vnímať 

svoje jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine. Na biblickom príbehu vnímať dôsledky 

narušenia dôvery. 

Psychomotorický cieľ: Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou (návyk 

prejavov úcty a dôvery k rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť pre zachovanie 

vzájomnej dôvery. 

Obsah: 

Božie pozvanie do ľudskej rodiny - Legenda o Lucii 

Pozvanie do Božej rodiny (krst) 

Človek ako neopakovateľné Božie dielo 

Rodina ako spoločenstvo 

Úlohy a role v rodine 

Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou a dôverou) 

4. téma: DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM 

Hodinová dotácia témy: 8 hod.  

Kľúčové pojmy: vyslovené slovo, čisté srdce, majetok, osobný majetok, bohatstvo 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ:   Vyjadriť   význam   slova    pre    budovanie    medziľudských     vzťahov .  

Na modelovej situácii opísať potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný majetok od spoločného. 

Na konkrétnom príklade navrhnúť spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým spôsobom 

prepojiť biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi so svojim životom a správnym vzťahom k 

majetku. 

Afektívny cieľ: Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo 

buduje a čo ničí vzájomné vzťahy. Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. 

Objavovať svoj vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania a dávania. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy pozornosti voči ľuďom 

(slovom a skutkom). Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a úcty k jedinečnosti každého 

človeka  .   Formovať   návyk   čestného   postoja   k   osobnému  majetku  a   k majetku  

iných.  S pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať triedny projekt (pomoci ľuďom v núdzi, 

šetrenia osobného aj spoločného majetku pod.) 

Obsah: 

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu) 

Čisté srdce 

Osobný majetok 
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Boháč a Lazár 

5. téma: DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE 

Hodinová dotácia témy: 8 hod.  

Kľúčové pojmy: zmluva, uzatvorenie zmluvy, hora Sinaj, pravidlá, desatoro, cesta k šťastiu a 

dôvere 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. Spoznávať obsah pojmu 

zmluva. Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať 

obsah jednotlivých prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané poznatky učiva 

ročníka a jednoduchým spôsobom ho aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými 

spôsobom hodnotiť svoje konanie v súlade so svojim svedomím. 

Afektívny cieľ: Objaviť pravdu Desatora na modelových príbehoch v ročníku. Stotožniť sa s 

etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne životné situácie. Vníma a 

načúva vnútornému hlasu svedomia. 

Psychomotorický cieľ: Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona. 

Obsah: 

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji 

Desatoro ako pravidlá 

6. téma: POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY 

Hodinová dotácia témy:   6 hod.  

Kľúčové pojmy: milosrdný otec, márnotratný syn, zlo, povedať nie, zmierenie, hostina lásky, 

sviatosť zmierenia 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na správaní 

márnotratného syna opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami 

vyjadriť ľútosť nad vykonaným zlom. 

Afektívny cieľ: Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha. V evanjeliovom príbehu 

objaviť možnosť návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. 

Vnímať sviatosť zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať 

návyk ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti. 

Obsah: 

Milosrdný otec/márnotratný syn 

Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom 

Hostina lásky - sviatosť zmierenia 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK 

(6 hodín týždenne, 198 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 6 

Školský vzdelávací program: 6 

 

1. Charakteristika predmetu 

V predmete slovenský jazyk a literatúra sa v 2. ročníku všetky nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti žiakov precvičujú, zdokonaľujú a rozširujú. K hlavným aspektom patrí rozvoj 

slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by žiaci mali 
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zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz 

klásť na čítanie s porozumením. Dôležité je vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám a 

prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Zdôrazňuje sa požiadavka na využívanie 

regionálnej kultúry a literatúry.  

V 2. ročníku sa začína s mimočítankovým čítaním, pričom dôraz sa kladie na 

rešpektovanie čitateľských záujmov a potrieb žiakov. Pomocou literatúry žiaci nadobúdajú 

vzťah k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho 

pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých 

textov a rozvíjaniu svojho emocionálneho a estetického cítenia a vnímania. Písanie je 

základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako dorozumievací a komunikačný 

prostriedok. Pri písaní žiaci dodržiavajú predpísané tvary  písmen s ohľadom na dodržiavanie 

hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa žiaci zdokonaľujú vo vyjadrovaní v 

krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, tvoria a kladú otázky, vedia sformulovať 

prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, sformulovať 

krátku správu, tvoriť situácie, kde využívajú vhodné spoločenské správanie. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v 2. ročníku v  predmete slovenský jazyk 

a literatúra 6 - hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje 

prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-

pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Prvoradým  cieľom  a   základnou  úlohou  komunikačného  vyučovania  materinského 

jazyka   je   vytvoriť   u  žiakov   komunikačné  zručnosti  receptívne  –  počúvanie   a   čítanie 

a  produktívne – hovorenie a písanie. 

Ciele v receptívnej oblasti: 

- zdokonaľovať a prehlbovať elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, syntaktickej 

a štylistickej, 

- rozvíjať slovnú zásobu žiakov, 

- zdokonaľovať technickú stránku čítania, 

- predložený text čítať s porozumením, 

- v prečítanom texte vedieť vyhľadať informáciu, ktorá je v ňom explicitne uvedená, 

- vytvárať kladný vzťah k literárnym dielam, 

- poznávať slovenských autorov literárnych diel, 

- s porozumením počúvať inštrukcie učiteľa a vedieť ich sformulovať vlastnými slovami, 

- počúvať rozprávanie spolužiakov a vedieť sformulovať otázku. 

Ciele v produktívnej oblasti: 

- rozvíjať verbálnu a neverbálnu komunikáciu, 

- produkovať zmysluplné myšlienky a rôzne informácie prostredníctvom slov, 

- viesť žiakov k smelému rozprávaniu pred triedou, obecenstvom, 

- vedieť samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku, povesť 

a pod., 

- zdokonaľovať písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky, 

- snažiť sa dodržiavať základné parametre písma – čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú 

rýchlosť, 

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu, 

- správne odpisovať tlačený text písaným písmom, písať podľa nápovede (diktát). 
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Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať žiakov 

na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich 

stimulovať k lepším výkonom. Viesť žiakov k riešeniu reálnych komunikačných situácií, aby 

si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene v činnostiach primeraných jeho veku. Pri 

vytváraní modelových situácií je vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne 

imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v ríši rozprávok, hier, v 

dramatickom alebo výtvarnom prejave. 

Komunikačné zručnosti: 

- osvojiť si základy princípu zdvorilosti a kooperácie v každodennej komunikácii: 

pozdrav, oslovenie, vedieť prevziať slovo v dialógu v skupine, predstaviť sa, poprosiť, 

poďakovať, ospravedlniť sa, 

- osvojiť si základy neverbálnej komunikácie: nadviazať očný kontakt, vhodný postoj 

a gestá pri hovorení pred skupinou spolužiakov, 

- verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

Kognitívne zručnosti: 

- analyzovať celok na časti a syntetizovať časti do celku ( text – veta – slovo – slabika – 

hláska ), 

- formou hier s hláskami a písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu 

a originalitu myslenia, 

- učiť sa vyhľadávať informácie o jazyku v tlačených slovníkoch a encyklopédiách, aj 

v elektronických zdrojoch, 

- získať bázovú gramotnosť, rozvíjať základy funkčnej gramotnosti, 

- vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

Sociálne zručnosti: 

- participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti, 

- vnímať vlastnú identitu a jedinečnosť, vedieť presadiť svoje názory v skupine, ale 

i rešpektovať postoje iných, 

- vedieť sa vcítiť do problémov spoločnosti, hľadať pozitívne riešenie v rámci možností 

a schopností, 

- podieľať sa na zdokonaľovaní sa v materinskom jazyku. 

Motorické zručnosti: 

- samostatne písať jednoduché vety s dôrazom na dodržiavanie základných parametrov 

písma (písané alebo tlačené písmo), 

- prečítať, odpísať alebo podľa diktovania napísať arabské číslice v súvislosti s učivom 

v matematike. 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 

- pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť, 

- osvojiť si výslovnostnú normu, 

- reprodukovať umelecký aj vecný text, 

- pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukovať priamu reč, 

- výrazne recitovať básne. 

Tvorivé zručnosti: 

- vytvoriť a ústne prezentovať vlastný text, 

- dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo, 

- zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti, 

- tvoriť jednoduché rýmy, 

- vytvoriť osnovu k danému textu. 

Informačné zručnosti: 

- orientovať sa v školskej a verejnej knižnici, 

- používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 
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Metódy a formy používané v predmete slovenský jazyk a literatúra 

V jazykovom vyučovaní prostredníctvom metód zabezpečujeme optimálny rozvoj 

žiaka, rozvíjame jeho zručnosti a návyky. 

- hra – ako didaktický prostriedok je základnou metódou vyučovania na 1. stupni základnej 

školy, 

- zážitkové učenie – žiak naučené poznatky dokáže intenzívne precítiť a prežívať, uspokojujú 

a aktivizujú sa jeho prirodzené potreby, žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre 

život, vzťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej práce, realizujú 

sa medzizložkové a medzipredmetové vzťahy, 

- aktivizujúce a tvorivé – diskusia, brainstorming, projekt, pojmové mapy, 

- výchovné – povzbudenie, pochvala, metóda príkladu, metóda individuálneho vzťahového 

rámca, 

- podľa etáp vyučovacieho procesu - motivačné – motivačný rozhovor, motivačné 

rozprávanie, motivačné demonštrácia, expozičné – rozprávanie, opis, dramatizácia, tímová 

práca, práca s detskou knihou, fixačné – metóda otázok a odpovedí, opakovací rozhovor, 

diagnostické. 

Prevládajúcou organizačnou formou vyučovania je vyučovacia hodina s využitím 

kooperatívneho vyučovania, blokového vyučovania. Formy využívané na vyučovacích 

hodinách: skupinová práca, tímové rozdelenie úloh, práca vo dvojiciach, exkurzia do 

knižnice,  prezentácia  práce  žiakov ,  práca  v kruhu ,  beseda , skupinová a samostatná  

práca v školskej knižnici, didaktické hry. 

Hodnotenie žiakov vo vyučovacom predmete 

Pri hodnotení žiakov v 2. ročníku využívame: 

Zásady:  individuálny prístup, sebahodnotenie, komplexnosť hodnotenia, pozitívna orientácia 

hodnotenia, otvorenosť, sústavnosť a variabilnosť. 

Formy:  slovné hodnotenie s prvkami neverbálnej komunikácie, klasifikácia známkou 1 – 5, 

umožnenie obľúbenej činnosti po splnení úloh, prezentácia výkonov a prác žiaka. 

Hodnotíme: 

Jazykové vyučovanie – zvládnutie gramaticky a štylisticky správnej komunikácie a 

pravopisných javov učiva 2. ročníka. 

Písanie – správnu techniku písania, úhľadnosť a čitateľnosť písma a písomných prác žiaka, 

správnosť písania interpunkčných a diakritických znamienok, 

- rozlišovanie viet, slov slabík a hlások z hľadiska potrieb čítania a písania a používanie 

týchto prvkov v reči, 

- samostatnosť a správnosť prepisovania, odpisovania a napísania počutého textu (diktát) 

Čítanie – tvorenie viet a používanie správnej melódie viet, 

- intonačne správne čítanie, 

- správnosť prízvukovania slov a predložkových spojení, uvedomenie si dĺžky samohlások a 

ich správnu výslovnosť, 

- čítanie s porozumením, 

- plynulosť čítania. 

Sloh – komunikačné schopnosti verbálne i neverbálne, 

- formulovanie prosby, poďakovania, ospravedlnenia, otázok a odpovedí, 

- rozprávanie príbehu, 

- vytvorenie osnovy k textu. 

Literárna výchova – reprodukciu textov, 

 - dramatizáciu kratších prozaických alebo básnických textov, 

- používanie literárnych pojmov v praktických činnostiach, 

- prednes básní spamäti, 
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- úhľadnosť čitateľských denníkov. 

Učebné zdroje 

Učebnica Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ  

Čítanka pre 2. ročník ZŠ 

Pracovné listy 

Knihy detskej literatúry 

Detské časopisy 

Encyklopédie 

Pravopisné a iné náučné slovníky 

Využívanie IKT 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj – dramatizácia rozprávky, texty o rodine, o priateľoch, 

vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu s prezentovanou myšlienkou, vyjadrenie svojho vlastného 

názoru, detská literatúra. 

Environmentálna výchova – rozprávanie podľa obrázkovej a slovnej osnovy, práca  

s nápovednými obrázkami a ilustráciami s prírodnou tematikou, čítanie súvislých textov 

o prírode v rôznych ročných obdobiach. 

Mediálna výchova - tvorba textov pre rozhlas, televíziu. 

Multikultúrna výchova – hra so slovami, prednes poézie a prózy. 

Dopravná výchova – čítanie textov s danou tematikou, rozprávanie podľa obrázkov, 

usporiadanie obrázkov podľa deja a situácie. 

Ochrana života a zdravia – čítanie textov s danou tematikou, rozprávanie, tvorba otázok 

a odpovedí. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – projekt: vytvorenie krátkeho rozprávkového 

príbehu na tému „Z rozprávky do rozprávky“ , ilustrácia k príbehu, jeho dramatizácia, 

dokončenie príbehu spolužiakmi, tvorenie a kladenie otázok z príbehu, odpovede na otázky. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete: 

- nevyužívanie  (nezvládanie)  modulačných  prvkov  hlasu  je  nutné  u  žiakov  rešpektovať 

(monotónne čítanie a pod.) napriek tomu, že  učebné  osnovy  uvádzajú  aj  nácvik  modulácie 

hlasu, keďže niektorí žiaci ho môžu zvládnuť. Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň 

techniky  čítania  u žiaka  presiahne  úroveň  jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude  

v súlade s úrovňou chápania čítaného textu, 

- okrem  textov  na  čítanie  je   potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce 

kľúčové   slová  (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.)  alebo  skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností, 

- pri nácviku pozornosti žiaka, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme 

ho upútali témami jemu  blízkymi,  ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena 

- obsah textov by mal rešpektovať skutočnosť, že chápanie textu, viet a odkazov sťažuje 

charakteristická črta autizmu – doslovné chápanie slov a slovných spojení. Ide napr. o 

dôslednú konkretizáciu („preskočiť riadok” v skutočnosti znamená niečo iné, než čo žiadame 

od žiaka pri čítaní), o stotožňovanie počutého a čítaného s tým, čo dieťa už pozná (výraz v 

literárnom príbehu “zomrieť od smiechu“ vyvolá v žiakovi opačnú predstavu, než sa 

ustáleným slovným spojením sleduje), o neschopnosť postrehnúť moduláciu hlasu (je ťažké, 

často až nemožné využívať prostriedky metakomunikácie). 
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4. Obsah vzdelávania: 

JAZYKOVÉ VYUČOVANIE,  ČÍTANIE A SLOH 

1. TÉMA: PÍSANIE 

Malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy 

Vedieť správne podľa predlohy odpísať a podľa diktovania napísať všetky tvary veľkých a 

malých písmen písanej abecedy podľa požiadaviek na písmo pre 2. ročník. 

Dodržiavať a správne umiestňovať diakritické znamienka. 

Písanie arabských číslic  

Zvládnuť správne napísať tvary arabských číslic. 

Písanie veľkých písmen na začiatku vety  

Uplatňovať písanie veľkého písmena na začiatku vety. 

Písanie jednoduchých textov 

Dokázať napísať nadpis k obrázku a sérii obrázkov. 

Vedieť správne, čitateľne a úhľadne odpísať alebo prepísať jednoduchý text. 

Vedieť správne, čitateľne a úhľadne napísať podľa diktovania jednoduchý text. 

Vedieť správne, čitateľne a úhľadne samostatne napísať krátky text. 

Zvládnuť napísať krátku reakciu na počutý/ prečítaný text. 

Písanie veľkých písmen v menách osôb a v zemepisných názvoch z blízkeho okolia 

Pri písaní adresy uplatňovať písanie veľkých písmen v menách osôb a v zemepisných 

názvoch z blízkeho okolia. 

2. TÉMA: ZVUKOVÁ ROVINA  JAZYKA  A PRAVOPISU 

Hláska a písmeno  

Vysvetliť odlišnosť hlásky od písmen. 

Hlásky, slabiky, slová, slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 

Zvládnuť delenie slov na slabiky, pochopiť, že slovo sa skladá zo slabík a hlások a že je 

prostriedkom na tvorbu vety. 

Rozlišovať hlásky l, ĺ, r, ŕ a napísať slová so slabikotvornými hláskami. 

Delenie hlások 

Vedieť rozdeliť hlásky na samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky. 

Samohlásky 

Vedieť rozlišovať, správne vyslovovať a písať krátke a dlhé samohlásky. Správne zatriediť 

krátke a dlhé samohlásky. 

Dokázať správne prečítať a správne napísať slová so samohláskou ä. 

tvrdé a mäkké 

Dvojhlásky 

Rozlišovať, správne vyslovovať a písať dvojhlásky. 

Spoluhlásky 

Rozlišovať, správne vyslovovať a písať tvrdé a mäkké spoluhlásky. 

Písanie i/í po mäkkých a y/ý po tvrdých spoluhláskach v koreni domácich slov 

Správne vyslovovať a písať y/ý, i/í po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. 

Vedieť, že i – y je len jedna hláska, ale dve písmená. 

Zvládať pravopis a výslovnosť tvrdých slabík dy, ty, ny, ly, hy, chy, ky, gy, dý, tý, ný, lý, hý, 

chý, ký, gý. 

Ovládať spisovnú výslovnosť a písanie slov s mäkkými slabikami de, te ne, le, di, ti, ni, li a ď, 

ť, ň, ľ pred dvojhláskami ia, ie, iu. 

Vedieť správne písať slová s i/í po mäkkých a y/ý po tvrdých spoluhláskach v koreni 

domácich slov. 

3. TÉMA: SYNTAKTICKÁ ROVINA 

Jednoduchá veta  

Vymenovať a rozlišovať slová vo vete. 
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Vedieť tvoriť vety z rozsypaných slov, obmieňať poradie slov vo vete, rozširovať 

a zmenšovať počet slov vo vete, obmieňať tvary slov vo vete. 

Vety podľa obsahu 

Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie. 

Uplatňovať správne písanie a intonáciu oznamovacích, opytovacích, rozkazovacích, želacích 

a zvolacích viet. 

Interpunkčné znamienka na konci vety 

Vedieť správne napísať vhodné interpunkčné znamienko na konci danej vety. 

4. TÉMA: SLOH  

Verbálna a neverbálna komunikácia 

Uvedomovať si pravidlá komunikácie. 

Využívať v komunikácii súhlas – nesúhlas, pozdrav, oslovenie, privítanie, rozlúčenie, želanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie, blahoželanie. 

Vedieť sa predstaviť a vedieť odlíšiť tykanie/vykanie. 

Zvládnuť písanie adresy, vypísanie pohľadnice a vedieť napísať krátky súkromný list. 

Rozprávanie  

Vedieť vytvoriť nadpisy k príbehom a obrázkom. 

Zvládnuť porozprávať príbeh podľa série obrázkov a na základe vlastných zážitkov. 

Vedieť reprodukovať prečítaný text a prerozprávať prečítaný príbeh. 

Beseda o prečítanom texte  

Besedovať o prečítanom texte. 

Vedieť z prečítaného textu formulovať otázky a odpovede. 

Vedieť rozlišovať odseky v texte. 

Spracovávať osnovu k prečítanému textu. 

Opis  

Využívať ústny opis predmetu. 

Vedieť ústne opísať ilustráciu/obrázok. 

 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

1. TÉMA: VŠEOBECNÉ POJMY 

Ilustrácia, autor/spisovateľ, čitateľ/divák 

Rozlišovať a používať pojmy ilustrácia, autor/spisovateľ, čitateľ/divák v súvislosti  

s literárnym dielom. 

Kniha, text, časopis, noviny 

Vedieť rozlíšiť a používať pojmy text, kniha, časopis, noviny. 

Knižnica, bábkové divadlo, bábka 

Vedieť rozlíšiť a používať pojmy knižnica, bábkové divadlo, bábka. Vedieť, na čo sa 

využívajú. 

Projekt 

Vytvoriť a prezentovať krátky rozprávkový príbeh a vedieť ho dramatizovať. 

2. TÉMA: LITERÁRNE ŽÁNRE 

Žánre ľudovej slovesnosti  

Poznať literárne žánre ľud. slovesnosti: vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka. 

3. TÉMA: ŠTYLIZÁCIA TEXTU  

Zdrobnenina  

Identifikovať a správne určiť v texte zdrobneninu. Vedieť vytvoriť zo slov zdrobneniny. 

4.  TÉMA: ŠTRUKTÚRA DIELA  

Nadpis, dej  

Posudzovať význam nadpisu diela, vytvárať vlastné nadpisy hodiace sa k textu. 

Vedieť vytvoriť vlastné ukončenie deja. 
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ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti komunikačných schopností a sociálnych 

zručností. 

Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno od 

poškodenia sociálnych zručností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností komunikovať je 

preto jedným zo základných cieľov výchovno - vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (ďalej len 

dieťa/žiak s AU alebo PVP) v závislosti od miery ich „autistického“ poškodenia, resp. 

aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s 

atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií 

a vo vyšších ročníkoch, resp. v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť 

prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho 

charakteru). Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie 

dieťaťa, je potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej 

komunikácie, ich posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností 

na nové situácie, nový kontext. prvoradým cieľom je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

dieťaťa, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 

zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou  súčasťou  sociálneho  správania  sú  schopnosti, ktoré  napomáhajú 

sociálnej integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie 

voľného času atď.), vrátane „zamestnaní“, ktoré pre bežné deti nie sú atraktívne:  pomoc  

pedagógom  cez prestávku, zodpovednosť za čistotu v jasne určenom priestore, zodpovednosť 

za poriadok na jasnom mieste a pod. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí  mať  schopnosti  nevyhnutné  k  nadväzovaniu  

interakcií. Členovia skupiny iniciujú kontakty, reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na 

ovplyvňovaní štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako 

prebieha interakcia, nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože 

aktivita sama je pre ne odmenou (aspoň čiastočne). 

U malých detí, ktoré nemajú AU alebo PVP, sa sociálne kontakty prejavujú rôznymi 

formami sociálnych hier. Avšak  základy  sociálnej  hry sú väčšinou naučené v izolácii od 

iných detí. (Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu,  bicyklovať  atď.  samo, resp. bez 

asistencie iných detí.) To znamená, že dieťa naučené zručnosti nezačne automaticky využívať 

aj v aktivitách s  inými   deťmi.  V  ranom  sociálnom  vývine  dieťa  potrebuje  zažiť  

rôznorodé  sociálne interakcie, až potom ich začne samo vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa 

s AU alebo PVP je od tejto prirodzenej cesty výrazne odlišný. Problémy, vyplývajúce z 
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autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch, neumožňujú deťom,  aby sociálne 

zručnosti  nadobúdali  spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo sociálneho pochopenia. z hľadiska 

používaných metód majú preto dominantnú úlohu kognitívne postupy a  postupy  terapie  

správania   z  rovnakého  dôvodu  deti  naučené  schopnosti  neaplikujú spontánne v domácom 

prostredí. je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o dosiahnutých pokrokoch detí a  

metódach  ako  ich  preniesť  domov  -  v  oblasti  komunikácie,  sociálneho správania i 

integračných zručností. 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí optimálnej verbálnej komunikácie, resp. 

ich schopnosti sú obmedzené, môžu rozširovať svoje komunikačné schopnosti používaním 

AAK. Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU alebo PVP. Výber vhodnej AAK je 

zložitý. Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná 

komunikácia vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. 

Vždy je potrebné zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a 

nevýhody AAK. Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej 

zrozumiteľnosť, ako aj schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. 

Reč je vždy poruke, možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU 

alebo PVP reč mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr 

začne dieťa s AU alebo PVP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna 

komunikácia bude rozvíjať obmedzene, čo je potrebné brať do úvahy pri vzdelávaní žiaka s 

AU alebo PVP. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v  predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností  2 - hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, 

herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

– spontánne používať bežné sociálne verbálne rutiny, 

– spontánne iniciovať, udržať a viesť jednoduchý verbálny rozhovor, 

– učiť sa ďalšie pravidlá rozhovoru, kontrolovať tón a silu hlasu, 

– vnímať, rozumieť a používať jednoduché gestá počas rozhovoru, 

– učiť sa porozumieť jednoduchým metafóram, 

– vedieť reagovať odpovedaním na otázky, týkajúce sa osobných údajov, 

– dodržiavať pravidlá správania v triede. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Používanie komunikačných schopností a sociálnych zručností spontánne, v primeraných 

sociálnych situáciach (rozširovanie nadobudnutých schopností na deti, najmä rovesníkov): 
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primerane sa zdraviť pri príchode a lúčení, žiadať o niečo – čakať, kým dokončí ten, kto 

rozpráva, vrátiť niečo s poďakovaním a pod.). 

 

Používanie naučených sociálno-komunikačných zručností pri komunikácii s dospelým, 

precvičovať pravidla rozhovoru: striedanie rolí, pohľad do očí s partnerom, rozvíjanie už 

načatej témy rozhovoru (schopnosť držať sa jej a neodbiehať k svojmu záujmu rozhovoru). 

 

Nácvik používania rôzneho tónu hlasu a sily hlasu (napodobňovanie sily a tónu hlasu s 

cieľom sebakontroly a sebaovládania) pri komunikácii so spolužiakmi. 

 

Priraďovanie zmyslu rôznym gestám v hraných situáciach, „prekladanie“ gest do slov a slova 

do gest, hranie životných situácii a ich sprevádzanie bežnými gestami (nácvik s dospelými, 

postupný transfer do reálnych situácií). 

 

Vysvetľovanie jednoduchých slovných metafor, ktoré sú veku primerané, precvičovanie ich 

používania rôznymi formami (hranie rolí, pracovné listy, čítanie textu a nahrádzanie metafor 

pravým významom a pod.). 

 

Precvičovanie pohotovosti v poskytovaní informácii o sebe v rozhovoroch s dospelým, aj 

rovesníkmi (meno, adresa, vek a pod.). 

 

Používanie viac-menej stabilných pravidiel správania, viazaných na určité situácie 

(vizualizovaných pre dieťa zrozumiteľnou neverbálnou formou) – súvisiacich so životom v 

škole (čakanie na pedagóga, presun do inej učebne, čakanie v rade na obed a pod.). 

 

PROCES 

V rámci nácviku sociálnych zručností, ak je to potrebné, postupovať nasledovne: 

- vybrať si konkrétnu sociálnu zručnosť, 

- zručnosť rozložiť na časti/ kroky, 

- demonštrovať zručnosť dieťaťu s použitím primeranej procesuálnej schémy ako prostriedku 

nesociálneho promptu, 

- praktizovať zručnosť, až kým ju dieťa nezvládne samostatne. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písane 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet s názvom „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ je 

zaradený do vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo PVP), ktorý je súčasťou Štátneho 

vzdelávacieho programu. Jeho poslaním je v súlade s ďalšími vyučovacími predmetmi 

rozvíjať zručnosti a schopnosti žiaka, pre ktorého je v dôsledku jeho diagnózy potrebné 

vytvoriť vzdelávacie podmienky zamerané na zmierňovanie odchýlok od intaktnej populácie 
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žiakov. Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie je doplňujúcim vyučovacím 

predmetom k slovenskému jazyku a literatúre. 

Vyučovací predmet „Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie“ má pri 

vyučovaní žiakov s AU alebo PVP aj napriek tomu, že ich intelekt je v pásme normy, veľmi 

špecifický charakter z hľadiska jeho cieľov, obsahu, foriem, metód a používaných 

prostriedkov. Keďže monotónny nácvik písania pre týchto žiakov nemá priamy zmysel, 

používanie metód zaužívaných pri intaktných žiakoch alebo pri žiakoch s mentálnym 

postihnutím bez autizmu, ktorí pociťujú prirodzenú potrebu spolupracovať pri učení, 

vyplývajúcu z potreby sociálneho komunikácie, zlyháva. Preto je potrebné v prvom rade 

týmto žiakom sprostredkovať konkrétny, najmä komunikačný zmysel využitia nadobúdaných 

grafomotorických zručností a písania a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do bežných 

sociálnych kontextov. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre žiaka nezmyselných 

a navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma 

a zvládanie niektorých pravidiel pri písaní možno uplatňovať až ako sekundárny cieľ, ktorý u 

väčšiny žiakov s autizmom nie je možné vôbec dosiahnuť; u iných žiakov s AU alebo PVP 

naopak, môže sa stať formálna stránka písma prvotnou, dokonca s prejavmi obsedancie. Je 

známe, že od väčšiny žiakov s AU alebo PVP nie je možné vyžadovať písanie písaným 

písmom, keďže nechápu zmysel používania dvoch foriem písma a odmietajú ho. Vzhľadom 

na to, že táto forma písma nemá pre praktický život bezpodmienečne nutný praktický význam, 

je postačujúce naučiť ich používať aj pri písaní písmená veľkej tlačenej abecedy. K nácviku 

písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u žiakov s vhodnými dispozíciami na 

túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy nacvičujeme súčasne s nácvikom ich 

čítania. Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia, bežne využívané pri vyučovaní 

písania intaktných žiakov, nemusia mať očakávaný motivačný efekt, práve naopak. Spojenie 

písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu nevhodného správania (môžu 

viesť najmä k verbálnym stereotypiám). 

Pre uvedené fakty je potrebné, aby bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania 

cieľov tohto vyučovacieho predmetu veľmi opatrný, nakoľko musí byť veľmi 

individualizované. 

Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností a písania 

okrem písacích nástrojov (voskový pastel, krieda, suchý pastel, mäkká ceruza, neskôr pero), 

kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať makety jednoduchých geometrických 

a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami a nalepenými 

obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak môže zmazateľnou fixkou vpisovať v texte 

vynechané písmená, slová... a pomôcku možno využiť opakovane pre toho istého žiaka alebo 

postupne. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský  vzdelávací  program  stanovuje v  predmete  rozvíjanie  grafomotorických 

zručností a písanie 1 - hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  

uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu 

informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

− Upevniť správne návyky pri písaní – dodržiavanie rovnomernosti proporcií jednotlivých 

písmen, veľkosti písma, medzier medzi slovami, čitateľnosť písma, 

− zmenšovať veľkosť písma, 
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− zrýchľovať tempo pri písaní. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 
Písanie rovnakých znakov vychádzajúcich z časti tvarov písma písanej abecedy, radených 

vedľa seba do riadku, nácvik je zameraný na osvojenie si primeraného tlaku na písacie 

potreby, dodržiavanie predpísaného tvaru a veľkosti, podľa možnosti žiaka aj sklonu (nie je 

vhodné nútiť žiaka s autizmom alebo ďalšími PVP dodržiavať normovaný sklon písma). 

 

Písanie jednotlivých písmen písanej abecedy vedľa seba do riadku, jednotlivé písmená v 

riadku nestriedať, vhodné je precvičovať príslušné písmeno vo viacerých riadkoch idúcich po 

sebe, odporúča sa na jednej hodine precvičovať len písmená s rovnakým prvkom v ich tvare.  

Príklady: i – u... (písmená s dolným oblúkom), L, Z, p... (písmená s vlnovkou), a – o, k – h, n 

– m, N – M, I - K, P – R, j – p, atď.; týmto spôsobom je potrebné precvičiť všetky písmená 

slovenskej malej a veľkej písanej abecedy, vrátane zriedkavo používaných písmen x, w, q a 

písmen s diakritikou malej aj veľkej písanej abecedy (na jednej hodine sa zameriame na 

správne písanie len jedného diakritického znamienka – písmena s dĺžňom alebo s mäkčeňom; 

písmeno a, písmeno o. 

 

Písanie dvojíc písmen pozostávajúcich z písmen s rovnakým vzájomným pripájaním: ma, mo, 

na, no, pa, po...; ol, vl, bl.... 

 

Písanie otvorených slabík – obidve písmená malej písanej abecedy. 

 

Písanie otvorených slabík s prvým písmenom s mäkčeňom. 

 

Písanie otvorených slabík s druhým písmenom s dĺžňom. 

 

Písanie otvorených slabík - prvé písmeno veľkej písanej abecedy, druhé písmeno malej 

písanej abecedy – bez diakritických znamienok. 

 

Písanie otvorených slabík, prvé písmeno veľkej písanej abecedy s mäkčeňom. 

 

Písanie vlastných mien – so začiatočným veľkým písmenom. 

 

Písanie slov s dvojhláskami. 

 

Písanie krátkych viet so správnym zápisom interpunkčných znamienok. 

 

Nácvik písania písmen veľkej tlačenej abecedy v poradí slovenskej abecedy, vrátane písmen s 

diakritickými znamienkami okrem písmen s dĺžňom. Ide o odpis písmen (zrakovú oporu 

tvoria tlačené písmená) – na jednej hodine všetky písmená; celú abecedu môže žiak zapísať 

viackrát, jej začiatok je potrebné začať písať v novom riadku. 
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Písanie písmen veľkej písanej abecedy ako prepis písmen veľkej písanej abecedy (zrakovú 

oporu tvoria písmena veľkej písanej abecedy) a to s vpisovaním každého písmena do nového 

riadku; po napísaní celej abecedy žiak ku každému písmenu vymyslí a pripíše slovo/slova 

začínajúce na príslušné písmeno; písmeno so zriedkavým výskytom na začiatku slova možno 

použiť aj vo vnútri slova – žiakovi je potrebné túto výnimku dostatočne vopred vysvetliť – 

odporúča sa takto vyčleniť písmená a, o, x, y. 

 

PROCES 

Na vyučovacej hodine rozvíjania grafomotorických zručností a písania je potrebné 

dodržiavať jej pevnú štruktúru. 

Každá hodina začína zaradením krátkeho cvičenia zameraného na upevňovanie 

správneho držania chrbtice a uvoľňovacieho cvičenia rúk a prstov obidvoch rúk. Cviky sa 

nevykonávajú v sede. Odporúča sa zaradiť ich aj počas hodiny alebo pri jej ukončení. Na 

každej hodine písania by malo byť zaradené aj písanie na zvislú tabuľu s väčšími rozmermi 

(školská tabuľa s povrchom podľa vybavenia triedy) každým žiakom. Slúži na precvičenie 

jednak správneho tvaru na väčšom rozmere príslušného znaku, resp. celého písmena, 

vzájomného pripájania písmen, ale aj na nácvik zápisu na tabuľu – nácvik techniky písania na 

tabuľu a dodržania primeranej veľkosti písmen, slov pre ich čitateľnosť z určitej vzdialenosti. 

Žiak ma na hodinu rozvíjania grafomotorických zručností a písania založený samostatný 

zošit. Veľkosť riadkov (rozostup linajok) pre jednotlivých žiakov možno zvoliť individuálne, 

podľa ich potreby, rovnako nie je potrebné dôsledne vyžadovať zvolenú veľkosť písma. Ak 

žiak inklinuje k väčším tvarom, dbá sa na to, aby k jeho zmenšovaniu dochádzalo postupne. 

Ako pomôcku mu možno do riadku narysovať obyčajnou ceruzkou pomocnú linajku, ktorá 

bude pre neho oporou na dodržanie veľkosti písmen malej písanej abecedy. Pomocnú linajku 

možno narysovať do riadkov aj žiakovi so sklonom príliš zmenšovať veľkosť svojho písma. 

Aj žiaci, ktorí pri písaní zameranom na obsah napísaného textu, t. j. na ostatných vyučovacích 

hodinách nepoužívajú tvary písmen písanej abecedy, na hodine rozvíjania grafomotorických 

zručnosti a písania vypracúvajú tie isté cvičenia a plnia rovnaké úlohy ako ostatní žiaci. Je 

nevyhnutné, aby si týmto spôsobom osvojili vizuálne tvary písaného písma, aj ak ho vo 

svojom písomnom prejave nebudú používať. Je však dôležité, aby si tvary písmen písanej 

abecedy – malej aj veľkej osvojili tak, aby vedeli text napísaný písaným písmom čítať. 

 

 

PRÍRODOVEDA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Prírodoveda 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho 

procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom 
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je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 

ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k 

prírode, ale aj k samotnej vede. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v 2. ročníku v predmete prírodoveda 1- 

hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP. 
Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje najmä  v  kmeňovej triede. Na vyučovanie je 

možné využiť i učebňu informatiky a multimediálnu učebňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

 Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania 

prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať 

sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody, k rozvoju schopnosti získavať 

informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch, 

rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov  

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne, opisovaniu, 

porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním, rozvoju schopnosti realizovať 

jednoduché prírodovedné experimenty, nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov 

pohľadu, tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné 

prírodné javy a existencie, uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa 

do efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje, poznaniu fungovania 

ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom 

zdravého životného štýlu. 

 

Čiastkové ciele predmetu 

Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. 

Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ 

nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo 

najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto 

konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Žiaci sú vyučovaním 

usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby: 

- sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí 

schopnosť syntézy), 

- sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), 

- sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby 

testov hypotéz a predpokladov), 

- vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí 

schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo), 

- sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím 

neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, 

ale aj schopnosť indukcie), 
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- sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 

schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym 

druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), 

- si rozvíjali schopnosť argumentácie s vyuţívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť 

tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), 

- dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí 

schopnosť efektívnej kooperácie). 

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne 

spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo 

vzdelávacom procese tak, aby 

- si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré 

charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí 

schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – 

ako spolu súvisia a prečo,... 

- si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné schopnosti (s 

čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, 

farba,... 

- si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych 

druhov rastlín a živočíchov, ... ) 

- si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,... 

- si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký obsah (s 

čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj schopnosť 

rozširovať a naopak zúžovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy 

rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ... 

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí 

aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. 

U dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky: 

- dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 

najmä motiváciou k poznávaniu). 

- dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne 

a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa 

najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce). 

- dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým 

organizmom). 

- dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie 

a preferenciou logických princípov myslenia). 

- dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou 

argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách). 

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov 

a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú 

hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne 

gramotným.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  
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Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

1. TEMATICKÝ CELOK: Zmeny v prírode  

Témy: 

Cyklus stromu  

- druhy stromov, listy stromov  

- na základe listov porovnávanie stromov  

Projekt 

Prečo padá list zo stromu 

Kalendár prírody 

- ročné obdobie, mesiace v roku 

- charakteristiky počasia, poľné plodiny, ovocie a zelenina 

2. TEMATICKÝ CELOK: Osobná hygiena a psychohygiena 

Témy: 

Denný poriadok žiaka 

Projekt: Zostavenie jedálneho lístka na týždeň 

- pravidelné stravovanie 

- striedanie práce a odpočinku, 

- správne stolovanie 

Čistota tela 

- hygiena človeka, zásady 

Zdravá výživa 

Projekt 

Potraviny, ktoré človeku škodia 

Potraviny dôležité pre zdravie 

Príprava zeleninového šalátu 

- zásady zdravej výživy 

3. TEMATICKÝ CELOK: Plynutie času  

Témy: 

Čas a jeho trvanie 

Hodiny  

-  objektívny a subjektívny čas 

4. TEMATICKÝ CELOK: Zvieratá  

Témy: 

Voľne žijúce zvieratá 

Domáce zvieratá  

Domáce vtáky  

5. TEMATICKÝ CELOK: Rodina  

Témy:  

Moja rodina  

- členovia rodiny 

6. TEMATICKÝ CELOK: Voda  

Témy: 

Voda a rastliny 

-  rastliny v zime 

Voda a človek 
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- dodržiavanie pitného režimu 

7. TEMATICKÝ CELOK: Rastliny a semená  

Témy: 

Semeno 

Záhadné semená 

8. TEMATICKÝ CELOK: Hmota  

Témy: 

Ľudia a veci 

Projekt: Je to hmota 

Je vzduch hmota? 

- ručná a strojová výroba 

- materiály na výrobu 

- vlastnosti hmoty 

 

 

VLASTIVEDA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

           Predmet vlastiveda je zameraný na vnímanie a poznávanie svojho okolia. Žiaci sa učia 

vnímať svoje okolie, obdivovať prírodné krásy, kvety, stromy, parky, budovy, sochy, 

námestia, všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa mení 

svet okolo nás. Vlastiveda v 2. ročníku učí žiakov odmalička poznávať, objavovať, pýtať sa 

a hľadať odpovede na otázky o priestore, v ktorom žijeme. Vlastné poznanie si deti budujú  

samy na základe svojich skúseností, informácií, predstáv, poznatkov. Našim cieľom je, aby sa 

každý žiak podieľal na výstavbe svojho vlastného poznania a nebol len pasívnym príjemcom 

informácií. 

         Myslenie žiaka druhého ročníka je konkrétne, preto nesmierny význam pre jeho ďalšie 

učenie má priame poskytovanie skúseností bádateľskou činnosťou. Témy vlastivedy 

pripravujú žiakov aj na vyučovanie geografie. V 2. ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte 

alebo pláne obce, umiestnenie jednotlivých objektov. 

        Vlastiveda v 2. ročníku dáva odpovede na základné otázky: Kde žijem? Aké je 

prostredie, v ktorom žijem? Akí sú ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina, priatelia, 

spolužiaci, obyvatelia obce? Čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči? 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program určuje v predmete vlastiveda 1- hodinovú dotáciu 

v súlade so ŠVP. Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu 

svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci.   Vyučovanie predmetu je postavené na 

pozorovaní obce a jej okolia, čím sa u detí rozvíja pozitívny vzťah k mestu a vlasti, v ktorej 

žijú. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede, môže sa využívať multimediálna učebňa, 

vhodné je organizovať vychádzky do okolia školy a exkurzie.  

Do vyučovania vlastivedy sú zaradené prierezové témy osobnostný a sociálny rozvoj, 

environmentálna výchova, multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a 
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zdravia, tvorba projektov. Žiaci sa oboznamujú s históriou mesta Levoča, učia sa mesto 

bližšie spoznať, poznávajú krásy okolia, ale tiež vyhľadávajú znečistené miesta v okolí školy. 

Oboznamujú sa s dopravnými značkami, poznávajú svetové strany, vedia vymenovať ročné 

obdobia a mesiace v roku, získavajú poznatky z prírody, pričom sa učia chápať vzťahy medzi 

nimi a vedieť vyjadriť tieto zákonitosti slovom, kresbou, alebo akýmkoľvek spôsobom 

prijateľným pre žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu vlastiveda je poznávanie a ochrana okolitej krajiny, 

vytváranie pozitívneho vzťahu k vlasti a prírodnému prostrediu. Žiaci sú vedení k schopnosti 

samostatne sa orientovať  v informáciách a primerane svojim schopnostiam ich spracovávať. 

Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, aby žiaci vedeli rozprávať o svojom 

rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho jednotlivé prvky – časti. Primerane 

veku a schopnostiam odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine 

svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej téme majú žiaci použiť 

poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Žiaci majú dokázať pomenovať a odlíšiť, čo 

vytvorila príroda a čo človek. Rozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v 

kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a 

významných objektov. Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní 

rodného kraja sa žiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci 

majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich 

bezprostredného okolia. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- spoznávanie okolitej krajiny, pozorovanie zmien, ktoré sa v nej odohrávajú, vnímanie 

pozorovaných javov  

- rozvíjanie schopnosti získavať informácie o krajine pozorovaním, skúmaním a hľadaním v 

rôznych zdrojoch 

- rozvíjanie schopnosti pozorovať s porozumením a s využívaním všetkých zmyslov a 

jednoduchých nástrojov 

- tvorenie a modifikovanie základných  pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú 

základné prírodné javy 

- uvedomenie si potreby ochrany prírody  

 

4. Obsah vzdelávania  

I. Môj rodný kraj – kraj, kde žijem  
Škola a jej okolie. Moja trieda. Začíname s vlastivedou . Prvá vlastivedná vychádzka  

II. Objavujeme premeny okolo nás  
Čo vytvorila príroda a čo človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a čím školský rok  

III. Cesta do školy a domov  
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a 

bydliska (orientácia v okolí).  

Nakreslím si cestu do školy povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia .Čo rastie v 

našom okolí) . rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia). 
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Pozorujeme oblohu (slnko, Mesiac a hviezdy sú na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie (a o 

životné prostredie)..  

IV. Čo a ako sa deje v našom okolí  
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto  

Moje mesto alebo moja dedinka (miesto, kde ţijem). Ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším 

obyvateľom) . Pripomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne, šport a kultúra) Kam volať o pomoc a kto 

nám pomáha (tiesňové linky). 

V. Zvyky a tradície  
Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa 

na prázdniny.  

VI. Čo sa mi v našom kraji najviac páči 

Napísať, nakresliť príbeh na danú tému 

 

  

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet matematika v 2. ročníku je zameraný na získanie základných matematických 

vedomostí, rozvíjanie matematického a logického myslenia, ktoré je potrebné pri riešení 

rôznych problémov v každodenných situáciách. Dôraz sa kladie na osvojenie ďalšej 

matematickej symboliky a získavanie numerických zručností v obore do 100. Pre úspešné 

zaradenie sa žiaka s autizmom do bežného denného života je  matematická spôsobilosť veľmi 

dôležitá. 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné 

matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych 

schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene 

aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 

prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka s autizmom. Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť 

prekážkou pre efektívne vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa 

prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiaka. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete matematika 4-hodinovú dotáciu 

v súlade so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa organizuje formou 1 hodiny  denne,  uskutočňuje  

sa  najmä  v  kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky 

a multimediálnu učebňu. 

 Do vyučovania matematiky sú zaradené prierezové témy: environmentálna výchova, 

mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj. 
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 V dôsledku triády poškodení, je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup ku žiakovi s autizmom, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických  prostriedkov  a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom predmetu matematika v 2. ročníku je  rozvíjať základné matematické  

schopnosti a numerické zručnosti žiakov v obore do 100 (sčítanie, odčítanie, porovnávanie, 

rozklad čísel), rozvíjať orientáciu v priestore a rovine, osvojiť si pojmy bod, úsečka, priamka. 

Podporovať logické a kritické myslenie a osvojiť si základné zručnosti v používaní IKT.   

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:  

- Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať 

postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať tabuľky, grafy a 

diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri 

riešení úloh. 

 - V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov 

 - Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore. 

 - Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi 

matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov získavaniu 

nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a 

kritické myslenie. 

 - Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho 

matematický model. Približovať žiakom dennú prax.  

- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a 

uloženiu informácií.  

- Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite 

na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 

- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a 

sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v 

osobnom aj verejnom kontexte.  

- Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k 

permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a 

Slovenskom.  

- V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a 

komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a 

kompetenciu učiť sa učiť sa. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 
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Vzhľadom na stupeň postihnutia je nutný individuálny prístup pri získavaní 

matematických kompetencií, umožnenie individuálneho tempa a zabezpečenie dostatočného 

množstva špeciálnych a kompenzačných pomôcok. 

 

4. Obsah vzdelávania 

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

- Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 (aj pomocou znázorňovania). 

- Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako propedeutika  

k budúcemu násobeniu prirodzených čísel). 

- Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. 

- Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 

- v obore do 20. 

- Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 

- určenie súčtu, keď sú dané sčítance, 

- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek, 

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec, 

- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek, 

- porovnávanie rozdielom. 

- Zložená slovná úloha: (a + b + c). 

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom. 

II. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 

- Prirodzené čísla 20 – 100. 

- Predstavy o prirodzenom čísle do 100. 

- Čítanie a písanie čísel 20 – 100. 

- Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100. 

- Určovanie počtu,..., po jednom, po dvoch, desiatich, utváranie skupín vecí o danom počte. 

- Riešenie jednoduchých, zložených úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c. 

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

- Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (aj ako propedeutika nerovníc). 

- Slovné úlohy na porovnávanie. 

III. Geometria 

- Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na 

- priamke, polpriamke a na danom geometrickom útvare. 

- Jednotky dĺžky – cm, dm, m. Meranie dĺžky úsečky. Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky. 

- Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka. Stavba jednoduchých telies. 

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

- Sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

- Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu a s prechodom cez základ 10 

- v obore do 100. 

- Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu cez základ 10 a s prechodom 

- cez základ 10 v obore do 100. 

- Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť). 

- Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel. Počítanie spamäti a písomne. 

- Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti. 

- Riešenie jednoduchých, zložených úloh, ktoré vedú k zápisu a + b + c; a + b - c; a – b – c. 

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie  
- Názorný úvod k učivu z logiky. 

- Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti. 
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- Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti podľa daného pravidla. 

- Objavenie a sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel. 

- Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

- Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. 

- Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel. 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatická výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

           Informatická výchova má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako 

matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k 

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

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

           Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a poslaním vyučovania je 

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

údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. U žiaka sa buduje informatická kultúra,  

s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a 

aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete informatická výchova 1-hodinovú 

dotáciu, v súlade so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa organizuje formou 1 hodiny  týždenne. Na 

vyučovanie je možné využiť  učebňu informatiky a multimediálnu učebňu. 

V predmete informatická výchova sa žiaci pripravujú na pochopenie základných pojmov a na 

možné samostatné elementárne využívanie informačných technológií v ostatných predmetoch. 

 

3. Ciele predmetu 

           Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a 

možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj 

ovládaním primeraných veku a schopnostiam žiaka s autizmom získať základné zručnosti v 

používaní počítača, rozumieť základným pojmom a postupom. V rámci medzipredmetových 

vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, 

slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické 

cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa kladie na pochopenie možností, ktoré môže 

žiak využiť pri každodenných činnostiach.  

         Cieľom v druhom ročníku je rozšíriť zručnosti v práci s grafickým editorom, tiež 

rozšíriť poznatky a zručnosti pri práci s klávesnicou a myšou, zoznámiť sa s možnosťou 

písania textu v prostredí textového editora, vytvárať dokumenty obsahujúce textovú aj 

obrazovú informáciu, zoznámiť sa so základnými možnosťami internetu - nájsť a prečítať 

informáciu, napísať adresu, kliknúť na odkaz, spustiť hru na internete a z CD. 
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3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Vzhľadom na stupeň postihnutia je nutný individuálny prístup pri získavaní 

kompetencií využívania informačných technológií. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I.  Informácie okolo nás 

Práca s grafikou 

II. Komunikácia prostredníctvom IKT 

Web, vyhľadávanie 

III. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Algoritmy –návody, recepty z bežného života; algoritmy – detský programovací jazyk 

IV. Princípy fungovania IKT 

Ovládanie počítača: monitor, myš, klávesnica, tlačiareň 

V. Informačná spoločnosť 

Edukačné programy a hry 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Oblasť človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 

technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza  z 

konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou 

činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Predmet pracovné 

vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie 

o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa 

odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej 

spolupráci žiakov.  

 

2.  Organizácia predmetu  
V 2.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu v súlade so ŠVP. Podľa 

uváženia je možné ju spájať do dvojhodinových celkov a vyučovať jedenkrát za dva týždne.  

Pracovné vyučovanie neprebieha len klasicky - frontálne, opakovaním vedením 

a napodobňovaním činností, ale dáva priestor pre tímovú prácu, rozvoj fantázie, tvorivosti, 
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kreatívnosti a nápaditosti detí, podporuje samostatný pracovný proces a pracovný proces v 

tíme.  

Úlohou učiteľa v pracovnom vyučovaní je pripravovať systematickú pracovnú 

výchovu žiakov primeranú pre ich TP a zabezpečujúcu maximálne možné nadobudnutie 

vedomostí, zručností a návykov.  

Pracovné vyučovanie má na prvom stupni ZŠ medzi ostatnými predmetmi významné 

postavenie. Všeobecné pracovné vzdelanie sa v dnešnej spoločnosti informačných technológií 

stáva základom a východiskom na rozvoj tvorivých mnohostranných záujmových činností, 

verejnoprospešnej práce a dlhodobého procesu profesijnej orientácie žiakov.  

Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, 

multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov. 

Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej a výtvarnej výchovy, učebňu 

informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Ciele predmetu  
Cieľom predmetu je:  

- položiť základy vedecko - technickej gramotnosti 

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce 

- osvojiť si  základné pracovné zručnosti a návyky s používaním vybraných vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok   

- rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti žiakov 

- viesť žiakov k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení jednotlivých činností  

- prostredníctvom pracovnej činnosti viesť žiakov s telesným postihnutím k 

autentickému  a objektívnemu  poznávaniu  okolitého  sveta, k budovaniu sebadôvery, 

k správnemu  postoju  k výsledkom  práce človeka,  technike  a životnému  prostrediu 

- chápať prácu  a  pracovnú  činnosť ako príležitosť k sebarealizácii  a  sebavzdelávaniu 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

 

I. Tvorivé využitie technických materiálov 

Poznávanie vlastnosti materiálov. Poznávanie  pracovného  náradia. Spôsob tvorby výrobkov. 

II. Základy konštruovania 

Vytváranie priestorových modelov – vnímanie okolia. Konštrukcia a stavba. Konštrukčné 

prvky. 

III. Pestovanie rastlín 

Pestovanie črepníkových rastlín, poznávanie úžitkových rastlín, pokusy a pozorovania, 

pestovanie vonkajších okrasných rastlín a priesad, rez a úprava kvetín do váz. 

IV. Ľudové tradície a remeslá 

Skúmanie vlastnej kultúry. Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami. 

Spoznávanie ľudových tradícií iných kultúr. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu : 

Výtvarná výchova má v edukačnom systéme jedinečné postavenie. Prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 

cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Predmet v sebe zahŕňa okrem 

tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy výtvarných disciplín – dizajn, 

fotografiu, architektúru, elektronické média a multimédiá. Na primárnom stupni plynulo 

nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na 

bohatosť detskej fantázie, obrazotvornosť a zvedavosť. 

Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s autizmom rozvíjať grafomotorické zručnosti, 

hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú komunikačné 

schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie. V 

prípade žiakov s autizmom motorické schopnosti nie sú narušené dôsledkom ich primárnej 

poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú komplexným spôsobom. 

Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní narušených 

zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných schopností, s 

dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu výtvarná 

výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

Pre všestranné rozvíjanie žiakov s autizmom je dôležité používať aj techniky rôznych 

podporných terapií.   

Predmet výtvarná výchova má na prvom stupni má silné terapeutické pôsobenie. Veľa žiakov 

s autizmom reaguje hypo- alebo hypersenzitívne na hmatové vnemy, čo sa demonštruje 

problémovým správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými plastickými materiálmi môžu 

mať na hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u žiakov s autizmom pozitívny 

vplyv. 

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede  alebo v špeciálnej učebni. Vyučovanie 

sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. Môže sa  

obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 

kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ. Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna 

výchova, multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba 

projektov. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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3. Ciele predmetu :  
Ciele predmetu výtvarná výchova sa delia na kognitívne, senzomotorické, 

socioafektívne, ktoré sa vzájomne prelínajú : 

- formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka vo výtvarnej  oblasti  

- primerane veku si vytvárať vlastné názory a postoje 

- rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr 

- získať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre na primeranej úrovni 

- chápať zmysel umenia a estetickej činnosti v každodennom živote 

- na primeranej úrovni opisovať zážitky z vnímania umeleckých diel 

- získať povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia 

- vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami vzhľadom na ich 

individuálne zvláštnosti jedinca  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- vytvárať priestor pre synestetické vnímanie sveta - uplatnenie zmyslových modalít čuchu, 

   hmatu a chuti, 

- podporovať formovanie vlastných spôsobov sebavyjadrovania, 

- aktívne sa podieľať na utváraní najbližšieho životného prostredia, 

- výtvarné témy upravovať individuálne, 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať koordináciu oko – ruka, 

- rozvíjať pozornosť, 

- rozvíjať priestorovú pamäť, 

- rozvíjať vnímanie, 

- rozvíjať kreativitu a improvizáciu, 

- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém, ktoré zodpovedajú riešeniu určitého 

výtvarného problému, ktorý sa v priereze nasledujúcich ročníkov opakuje so stupňujúcou 

s náročnosťou.  

 

I. Základné prvky výtvarného vyjadrovania 

- línia /hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich vzťahmi a charakterom  

-farba, výraz farby  

II. Výtvarný jazyk – kompozičné princípy a možnosti kompozície 

-kompozícia, umiestňovanie 

-rytmus a pohyb 

-symetria a asymetria 

III. Podnety výtvarného umenia 
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-land art 

-surrealizmus 

IV. Podnety výtvarného umenia – výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

-inšpirácia archaickými prvkami 

V. Podnety fotografie 

-koláž, montáž z fotografií 

VI. Podnety filmu a videa 

-filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo 

VII. Podnety architektúry 

-architektúra ako skladačka 

VIII. Elektronické média 

-hry s písmom a s textom na počítači 

IX. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia 

-triedenie 

-miešanie 

X. Synestetické podnety  

Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite 

XI. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

-podnety prvouky: časti tela 

 
 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

         Predmet hudobná výchova je východiskom poznávania národného a svetového 

kultúrneho dedičstva a prispieva k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Hudobná výchova podporuje u žiakov s autizmom rozvoj komunikácie. Hudba produkovaná 

pedagógom, alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje dieťa do takých 

hudobných aktivít, pomocou ktorých sa ono učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi a s 

dospelými. Slová sú abstraktné a pre dieťa s autizmom predstavujú bariéru. Hudba je 

flexibilnejšia, zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako 

uvoľnenie a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre dieťa. 

Najproduktívnejšie sú interakcie medzi dieťaťom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre 

zlepšenie účinkov hudby je vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne 

závislé od senzorického vnímania každého dieťaťa). 

         V druhom ročníku primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-

intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené 

percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, 

aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, 

aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri  

vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností 

všetky skupiny žiakov.  
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V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k 

vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní 

umeleckých diel. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, tak ako aj ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené, podľa aktuálnych príležitostí,  návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

        Cieľom hudobnej výchovy v 2. ročníku ZŠ je nadviazať na zručnosti a vedomosti 

získané v 1. ročníku, pokračovať v nich a naďalej využívať hudobné experimentovanie ako 

príležitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby. Naďalej je potrebné pokračovať v 

budovaní  kompetencií: 

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných    

vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov 

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

- vnímať hudobné umenie  ako prirodzenú súčasť života 

- poznávať a interpretovať detské riekanky a slovenské ľudové piesne  

- pochopiť úlohu ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti, prostredníctvom poznania a   

interpretácie slovenských ľudových piesní  

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 

k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- získať základy národnej identity a vlastenectva, 

- uvedomovať a rozlišovať mravné a estetické hodnoty, 

- vnímať umelecké hodnoty rôznych kultúr, 

- rozvoj komunikácie a uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne 

zmierňovanie nežiaducich foriem správania). 

 

4. Obsah vzdelávania 

Jednoduché slovenské ľudové piesne, detské piesne v rozsahu c¹ – c2, umelecké úpravy 

ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti. 
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Vyvodenie a intonácia v priestore 1. - 6. stupňa na solmizačné slabiky, tvorivá práca s nimi. 

Sluchová identifikácia rôznych tónin.  

Verbalizácia nálady piesní a skladbičiek. 

Rytmizácia slov a riekaniek, rytmické a melodické hry, realizácia rytmu pozostávajúceho zo 

štvrťových, osminových a polových hodnôt v 2/4 a ¾ takte.  

Vyjadrenie obsahu piesní a skladbičiek pohybom. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet:  Telesná a športová výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Charakteristika predmetu 

           Telesná výchova je nezastupiteľnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Poskytuje 

elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k 

psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného 

vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

            Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží 

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu  
V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 

3. Ciele predmetu 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov 

vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň 

postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. K ďalším cieľom patrí: 

-vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné 

lokomócie, poradové cvičenia a elementárne zručnosti 

-naučiť sa používať základné povely i správne na ne reagovať 

-vedieť zorganizovať nástup 

-vedieť správne použiť štartové povely 

- osvojiť si sústavu pohybových zručností a ovládať kotúľ vpred a vzad, stojku na lopatkách a 

rukách 
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-vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným 

náčiním, 

-poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá 

- vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne vykonávať cvičenia s dôrazom na 

presnú lokalizáciu pohybov 

-vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické  

cvičenia. 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 

Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach 

a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po 

stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

Cieľ zameraný na zdravie 

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného 

zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú 

zodpovednosť za vlastné zdravie. 

Cieľ zameraný na motoriku 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 

základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, 

preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii 

pohybových činností. 

Cieľ zameraný na postoje 

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie a meniace 

sa aktivity, 

- rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny kontext, 

- osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

- zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

- dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

- spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

- dodržiavať poradie v skupine, 

- uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

- zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

 

4. Obsah 

I. Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti   
-chôdza, beh, skok, hod, lezenie, plazenie, šplh, 
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-základné povely poradovej prípravy , rad, zástup,  

-gymnastika, žinienka, koza, trampolína, lavička, kladina, odrazový mostík, akrobacia, 

gymnastický pás, rebriny, názvy osvojovaných cvičení a polôh 

-atletika, atletická dráha, štart, cieľ, šprint, názvy niektorých atletických disciplín, polovysoký 

štart, nízky štart, kriketová loptička, vytrvalostný beh 

II. Manipulačné, pohybové, prípravné hry  
- tradičné a netradičné hry 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti  

-pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, tanec, rytmika 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry  
- joga, relaxačné, dýchacie a strečingové cvičenia 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti  
- turistika, korčuľovanie, sánkovanie 
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3. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet:  Katolícke náboženstvo 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.Chakteristika predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Projekt rozdeľuje obsah učiva do 

troch lineárnych oblastí, ktoré sú zamerané na: 

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby 

prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi) 

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny 

cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny 

spásy).ZŠ4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 7. 5. ZŠ 6. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

 

2. Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v 3. ročníku v predmete 2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so 

ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín je navýšený so zohľadnením zamerania 

školy ( cirkevná škola ). 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na vyučovanie je 

možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3.  Cieľ predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie 

spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 100 

 

4. Obsah vzdelávania  

Výučba predmetu Katolícke náboženstvo má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov 

učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych 

princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v 

spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s 

vysokým morálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a 

životných skúseností. 

Ročníková téma: CESTA VIERY 

Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania 

dieťaťa. Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho 

miluje. V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a 

chyby a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje 

základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové 

poznávanie človeka. Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V 

rámci prípravy na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. 

Porovnávaním vlastného života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči 

ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do 

svojho života v Eucharistii. 

Ročníkový symbol: STROM 

Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť 

prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia 

a Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného 

Boha prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. 

1. TÉMA: VERIŤ BOHU 

dotácia hodín:  6 hod.  

Kľúčové pojmy: viera, biblické obrazy Boha, podobenstvo o horčičnom semienku, Božie 

kráľovstvo, rast, krst 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu. Jednoduchým 

spôsobom vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha, dôležité pre osobnú predstavu Boha. 

Reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku. Na obraze horčičného semienka 

spoznávať Ježišovo učenie o Božom kráľovstve. Opísať obsah krstných sľubov. 

Afektívny cieľ: Byť disponovaný pre život kresťanskej viery. V biblických obrazoch vnímať 

hlbokú výpoveď o Bohu. Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku 

veľkej veci z niečoho nepatrného. Na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať 

krst ako významnú udalosť v živote viery. 

Psychomotorický cieľ: Formovať osobný život viery. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz o 

Bohu. 

Obsahový štandard 

Viera v Boha 

Biblické obrazy Boha 

Podobenstvo o horčičnom semienku 

Krst (krstné sľuby) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu 

• porozumieť symbolickému významu reči 

• reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku 
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• na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom kráľovstve 

• na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z niečoho 

nepatrného 

• na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú udalosť v 

živote viery 

• opísať obsah krstných sľubov 

• otvoriť sa pre formovanie osobného života viery 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• je schopný sa stíšiť 

• číta text s porozumením 

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 

• je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Božom 

kráľovstve 

• objavuje duchovný rozmer človeka 

interpersonálne a sociálne kompetencie: 

Žiak 

• buduje vzťah dôvery 

• si uvedomuje svoju jedinečnosť 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova 

Žiak 

• prejavuje úctu k životu 

2. TÉMA: JEŽIŠ UZDRAVUJE 

dotácia hodín: 8 hod.  

Kľúčové pojmy: uzdravenie 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, 

človeka s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého. Na modelovej situácii reflektovať vlastnú 

schopnosť počuť, konať, vidieť podstatu veci. 

Afektívny cieľ: Identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať mravný úsudok. 

Obsahový štandard 

• Ježišove uzdravenia (uzdravenie slepého, hluchonemého, s „vyschnutou rukou“, 

ochrnutého) 

• Rozvoj mravného cítenia 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou 

rukou“ a ochrnutého 

• na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to, čo je v živote 

podstatné 

• identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie 
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• byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak  

- objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej refl exii svojich schopností 

vidieť, konať a počuť 

• rozvíja vlastné svedomie 

inteprersonálne a sociálne kompetencie: 

Žiak 

• prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc 

• je empatický 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• sa učí tolerancii 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je vnímavý pre rozvoj svojho vlastného svedomia 

• vie jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje konanie v zhode so svojím svedomím 

3. TÉMA: JEŽIŠ NÁM ODPÚŠŤA 

dotácia hodín: 8 hod.  

Kľúčové pojmy: vina, hriech, zaobchádzanie s vinou, zmierenie s ľuďmi, zmierenia s Bohom 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu a 

previnenie. Pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na podklade 

podobenstva o márnotratnom synovi. Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome 

Zacheja. Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia. 

Afektívny cieľ: Vnímať vinu ako súčasť života každého človeka. Prijímať sviatosť zmierenia 

ako dar. Oceniť sviatostný a mimo sviatostný význam pokánia. 

Psychomotorický cieľ: Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Pravidelnou osobnou 

reflexiou formovať svoje mravné cítenie. 

Obsahový štandard 

Vina, hriech 

Ježiš v dome hriešnika (Zachej) 

Ježiš odovzdáva moc odpúšťať 

Sviatosť zmierenia 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny a odpustenie 

• vnímať vinu ako súčasť života každého človeka 

• reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou 

• reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja 

• osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia 
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• prijímať sviatosť zmierenia ako dar 

• oceniť mimo sviatostné formy pokánia 

• oceniť sviatostnú formu pokánia 

• pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie 

• zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania 

• podieľať sa na sviatosti zmierenia 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery 

• je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, že Božia 

láska je silnejšia ako ľudské previnenia 

• prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím 

• vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia 

• je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu 

• zhodnotí sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania 

• je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia 

interpersonálne a sociálne kompetencie: 

Žiak 

• vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vie napraviť spôsobenú škodu 

4. TÉMA: JEŽIŠ NÁS OSLOBODZUJE 

dotácia hodín: 12 hod.  

Kľúčové pojmy: hriech, pravidlá pre život, Veľká noc 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Na obraznej reči biblického príbehu vedieť vysvetliť hriech a jeho 

dôsledky. Vysvetliť pojem hriech. Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam 

jednotlivých prikázaní. Nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou 

smrťou a zmŕtvychvstaním. 

Afektívny cieľ: Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život. Vnímať hriech a jeho 

následky ako ublíženie sebe a iným. 

Psychomotorický cieľ: Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Formovať 

návyk konania dobra a vyhýbania sa zlu. 

Obsahový štandard 

Hriech a dôsledky hriechu 

Veľká noc (Pascha) 

Desatoro (pravidlá pre život v slobode) 

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky 

• vysvetliť pojem hriech 

• reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní 

• akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život 
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• stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

živote 

• nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a 

zmŕtvychvstaním 

• posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti 

• posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným 

• jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so svojím svedomím 

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

svedomia k autonómnemu) 

• otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje 

Rozvoj kompetencií: 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

- dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora 

identifikuje hlavné zložky situačného problému 

- pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie 

- dokáže formulovať a klásť si otázky 

- prehodnocuje fakty 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a židovskej tradície 

• intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva 

• intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

živote 

• objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti 

• vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu 

• rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným 

prerušením vzťahu s Bohom 

• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra 

• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje 

• objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodržiavaním zákona lásky 

interpersonálne a sociálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka 

• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania v ľudskej spoločnosti 

• vníma Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka 

• intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova 

Žiak 

• vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora 

Mediálna výchova 

Žiak 
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• vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukážke biblickej udalosti o Ježišovej smrti a 

zmŕtvychvstaní 

5. TÉMA: JEŽIŠ NÁS POZÝVA NA HOSTINU 

dotácia hodín: 12 hod.  

Kľúčové pojmy: Eucharistia, chlieb, víno, svätá omša, posledná večera, krížová cesta 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou. Odlíšiť chlieb od 

eucharistického chleba. Objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým 

textom o rozmnožení chleba a sviatosťou Eucharistie. 

Afektívny cieľ: Oceniť potrebu slávenia pre život človeka. Rozvíjať schopnosť života v 

spoločenstve. 

Uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk aktívnej komunikácie s Bohom počas liturgického 

slávenia (odpovede, gestá, symboly). 

Obsahový štandard 

Nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov – Jn 6, 1-13) 

Posledná večera (Eucharistia) 

Svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva, hostina slova, chleba) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• nájsť súvislosť medzi Poslednou večerou a svätou omšou 

• odlíšiť chlieb od eucharistického chleba 

• objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnožení 

chlebov a sviatosťou Eucharistie 

• oceniť potrebu slávenia pre život človeka 

• rozvíjať schopnosť života v spoločenstve 

• uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať 

• je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti 

• vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom 

kresťanskej liturgie 

interpersonálne a sociálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je schopný vnímať potrebu slávenia 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(6 hodín týždenne, 198 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
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Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 6 

Školský vzdelávací program: 6 

 
1. Charakteristika predmetu 

Slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, spája jazykovú, literárnu, 

slohovú zložku a písanie. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získavanie 

základov pravopisu a znalosti z oblasti pravopisu.  

V gramatike sa kladie dôraz na praktické využívanie poznatkov s abecedou pri 

vyhľadávaní nových informácií v encyklopédiách a slovníkoch. Základom je rozširovanie 

aktívnej slovnej zásoby o vybrané a príbuzné slová, slová s rovnakým a opačným významom. 

Žiaci sa oboznamujú s ohybnými slovnými druhmi, vedia ich definovať a prakticky používať 

v texte a pri tvorbe textov. 

V zložke literárna výchova sa zlepšujú čitateľské zručnosti zamerané na porozumenie 

textu. Rozvoj vlastnej tvorby sa opiera o prácu s detským literárnym textom, verbálnu a 

neverbálnu komunikáciu. Vytvára sa kladný vzťah k čítaniu a knihám. 

V slohovej výchove sa žiaci učia používať písomnú medziľudskú komunikáciu, krátko 

a výstižne používať presné pojmy a názvy v novodobej komunikácii. Rozvíjajú si aplikačné, 

analytické, tvorivé a motorické zručnosti pri vyhľadávaní inzerátov, tvorbe pozvánok a 

verejnej prezentácií reklamy.  

Predmet formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, 

vzťah k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje 

pozitívne vzťahy. Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaženosti 

žiakov. Vyučovací predmet má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretože vytvára 

predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v  predmete slovenský jazyk a literatúra 6 - 

hodinovú dotáciu zhodne so ŠVP.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v 

kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú 

učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 
Hlavným cieľom je rozvíjanie komunikačných schopností, ktoré budú východiskom 

ich ďalšieho vzdelávania nielen v slovenskom jazyku, ale aj v ostatných vyučovacích 

predmetoch. Z hlavného cieľa vyplývajú nasledujúce čiastkové ciele: 

V gramatike: 
 osvojiť si abecedu 

 rozširovať aktívnu slovnú zásobu o vybrané a príbuzné slová 

 oboznámiť sa ohybnými slovnými druhmi 

 osvojiť si výslovnosť a pravopis ä a slabikotvorných hlások l,ĺ, r, ŕ 

 vedieť pracovať so slovníkmi a encyklopédiami, ... 

 rozlišovať a vyhľadávať slovné ohybné druhy 

 tvoriť vety na určený slovný druh 

 správne aplikovať gramatické javy v písomnom prejave 

 tvoriť slová s podobným a opačným významom 

V literárnej výchove: 
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 osvojiť si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa  

 nadobúdať lepšie čitateľské zručnosti, vedieť vyjadriť pocity, zážitky z prečítaného 

textu verbálne i neverbálne 

 pokúsiť sa o dramatizáciu textu alebo zahrať divadielko 

 vedieť určiť hlavnú myšlienku textu a vedieť tvoriť k textu otázky 

 poznať pojmy: poézia, próza, verš, odsek, 

 ľudová slovesnosť, ľudová rozprávka, autorská rozprávka, povesť, 

 hlavná postava, vedľajšia postava, 

 prirovnanie, pranostika, príslovie, porekadlo. 

V slohu : 
 vedieť napísať list, poznať jeho časti, poznať význam korešpondencie, jej druhy 

 rozprávať príbeh podľa osnovy s dodržaním časovej postupnosti a príčinnej súvislosti 

 sformulovať základnú informáciu do krátkej správy 

 vyhľadať a napísať inzerát 

 charakterizovať pojem reklama a posúdiť jej hodnovernosť 

 sformulovať a napísať pozvánku 

 písomne opísať predmet, ilustráciu, text, ... 

 vedieť informácie o vizitke.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete: 

- nevyužívanie  (nezvládanie)  modulačných  prvkov  hlasu  je  nutné  u  žiakov  rešpektovať 

(monotónne čítanie a pod.) napriek tomu, že  učebné  osnovy  uvádzajú  aj  nácvik  modulácie 

hlasu, keďže niektorí žiaci ho môžu zvládnuť. Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň 

techniky  čítania  u žiaka  presiahne  úroveň  jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude  

v súlade s úrovňou chápania čítaného textu, 

- okrem  textov  na  čítanie  je   potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce 

kľúčové   slová  (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.)  alebo  skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností, 

- pri nácviku pozornosti žiaka, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme 

ho upútali témami jemu  blízkymi,  ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena 

- obsah textov by mal rešpektovať skutočnosť, že chápanie textu, viet a odkazov sťažuje 

charakteristická črta autizmu – doslovné chápanie slov a slovných spojení. Ide napr. o 

dôslednú konkretizáciu („preskočiť riadok” v skutočnosti znamená niečo iné, než čo žiadame 

od žiaka pri čítaní), o stotožňovanie počutého a čítaného s tým, čo dieťa už pozná (výraz v 

literárnom príbehu “zomrieť od smiechu“ vyvolá v žiakovi opačnú predstavu, než sa 

ustáleným slovným spojením sleduje), o neschopnosť postrehnúť moduláciu hlasu (je ťažké, 

často až nemožné využívať prostriedky metakomunikácie). 

 

4. Obsah predmetu 
Zahŕňa rozsah učiva, ktorý sa má žiakovi odovzdať, sprostredkovať ako záväzne, 

základné učivo z daného tematického celku, aby sa zabezpečila požadovaná úroveň 

vzdelávania žiaka v materinskom jazyku. Ak žiaci zvládnu základné učivo, učiteľ má 

možnosť diferencovať nároky na žiakov v súlade s ich schopnosťami a záujmami. Predmet 

Slovenský jazyk a literatúra v 3. ročníku spája jazykové vyučovanie / jazykovú zložku, 

slohovú výchovu, písanie, ktoré nie sú navzájom oddelené ale tvoria integrálnu súčasť/ a 

literárnu výchovu / čítanie a literárna výchova / 
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Žiaci veku primeranou formou získavajú základné poznatky z písania, zo zvukovej 

stránky jazyka, z pravopisu a morfológie. Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s 

jazykovými javmi a s využitím textov v literatúre s dôrazom na rozvoj komunikačných 

zručností. Obsahom vyučovania literatúry je súbor umeleckých ukážok a diel zo slovenskej a 

svetovej literatúry, ktorý zodpovedá ontogenetickým možnostiam žiakov – čitateľov. 

 

Tematické celky: 

1. TC Písanie /integrálna súčasť vyučovania SJaL/  

2. TC Zvuková stránka jazyka a pravopisu  

3. TC Slohová výchova  

4. TC Výcvik čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry  

5. TC Literárna výchova  
1. TC Písanie - malé a veľké písmená písanej abecedy podľa tvarových skupín, veľké 

písmená tlačenej abecedy. Písanie jednoduchých textov. Písanie vlastných mien osôb, zvierat, 

obcí, ulíc, štátov, riek. 

2. TC Zvuková stránka jazyka a pravopisu – hlásky ä, ĺ, ŕ. Delenie spoluhlások podľa 

výslovnosti. Slabiky s tvrdou výslovnosťou. Splývavá výslovnosť. Spodobovanie 

spoluhlások. Obojaké spoluhlásky. Vybrané slová. Veľké začiatočné písmená. Slovenská 

abeceda. Rozvíjanie slovnej zásoby. Slovné druhy – ohybné. Vety podľa obsahu. Slovosled. 

3. TC Slohová výchova – Štylizácia a kompozícia. Reprodukcia prečítaného textu. Beseda o 

prečítanom texte. Opis. Rozprávanie. Slovná /verbálna/ a neslovná /neverbálna/ komunikácia. 

Formy spoločenského styku. 

4. TC Výcvik čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry –nácvik správneho a 

plynulého čítania. Nácvik čítania so správnym slovným prízvukom, najmä slov s 

predložkami. Nácvik čítania s porozumením. Nácvik orientácie v prečítanom texte a 

prerozprávanie prečítaného textu. Rozvíjanie rečovej kultúry. 

5. TC Literárna výchova –výcvik vo vnímaní a jednoduchom hodnotení umeleckého textu. 

Práca s ilustráciami ukážok z literatúry pre deti. Nácvik reprodukcie jednoduchých textov. 

Nácvik recitácie básni a krátkych textov. Nácvik dramatizácie. Analýza literárnych textov 

zameraná na rozlišovanie hlavných a vedľajších postav a jazykové prostriedky. Práca s 

ilustráciami ukážok z literatúry pre deti Práca s knihou, literárnym slovníkom, náučnou 

literatúrou, s mimočítankovou literatúrou.  

Prierezové témy: 

Dopravná výchova  
Je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Uskutočňuje sa v objekte školy, v okolí školy, na 

ihriskách, ... Cieľom je  

– pochopiť funkcie dopravy  

– uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke 

– pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu a aplikovať návyky v praktickom živote 

Environmentálna výchova 
Prelína sa všetkými predmetmi. Cieľom je rozvoj osobnosti žiaka, nadobudnutie schopnosti 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím. Žiaci sa učia 

pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Rozvíja ľudský potenciál žiakov pre plnohodnotný a zodpovedný život. 

Cieľom je :  

– získavanie osobnostnej integrity  

– pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov 

– cvičenia zmyslového vnímania, pamäti, sebakontroly a vzťahy v rodine 

– rozvoj slovnej zásoby, kreativita / tvorenie viet / 
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– vzájomné spolužitie, skupinová práca a práca vo dvojiciach 

– využitie voľného času, vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými deťmi 

– dramatizácia rozprávky, rozlíšenie dobra a zla 

– rešpektovanie, podpora, pomoc 

Ochrana života a zdravia 
Integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a 

zdravia. Pri pobyte v prírode môžu vzniknúť skutočnosti ohrozujúce človeka a jeho okolie. 

OŽaZ pripravuje jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Poskytuje potrebné 

teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Rozvíja morálne vlastnosti tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia.  

Cieľom je: – riešenie mimoriadnych situácií /civilná ochrana /  

– zdravotná ochrana 

– pohyb a pobyt v prírode 

– správne držanie tela, poriadok pri práci 

– bezpečnosť pri používaní elektrických spotrebičov 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 
Spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, 

argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a 

svoje schopnosti, vytvoriť nejaký produkt. Naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj 

verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. 

Mediálna výchova 
Žiaci si osvoja stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, aby 

lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“. 

Cieľom je : – práca s detskými časopismi, príspevky do školského časopisu 

– využitie internetu, interaktívnej tabule vo vyučovaní 

– kritický prístup k reklame 

– pozvánka na kultúrnu akciu 

Multikultúrna výchova 
Je zaradená do obsahu vzdelávania. Žiaci spoznávajú svoju kultúru ako aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície. Cieľom je rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom a 

kultúram 

 

Stratégie vyučovania – metódy a formy práce 
Stratégie vyučovania kladú nároky na samostatnosť, tvorivosť a organizáciu práce 

učiteľa. Využívanie stratégií umožňuje učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť. 

Učiteľ si formy a metódy vyberá a používa podľa svojho výberu tak, aby boli variabilné, 

aktivizujúce, tvorivé a humanizujúce. Správne zvolenými metódami a formami práce vytvára 

atmosféru , v ktorej sa žiak môže učiť bez strachu a stresu, podnecuje prirodzenú zvedavosť, 

motivuje k aktívnemu učeniu, podporuje sebahodnotenie, aby žiak poznal svoje prednosti i 

chyby, vytvára podmienky pre úspešnosť každého žiaka ako i pozitívnu pracovnú atmosféru. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre 

predmet. Pri výučbe Slovenského jazyka a literatúry využívame najmä:  

– motivačné rozprávanie a rozhovor / aktivizovanie poznatkov a skúsenosti žiakov /  

– didaktické hry / sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti / 

– problémová metóda 

– rozprávanie / vyjadrovanie skúsenosti a aktívne počúvanie / 

– demonštračná metóda / demonštrácia predmetov, javov, činností / 

– dramatizácia / rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle, prežívania /  

– výklad a vysvetľovanie učiva  
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– prezentačná metóda / prezentácia s využitím interaktívnej tabule / 

– inovatívna metóda, metóda otázok a odpovedí  

– samostatná práca žiakov /s učebnicou, pracovným zošitom, počítačom, internetom / 

– skupinové , projektové, zážitkové, dialogické vyučovanie, práca vo dvojici 

– skúšanie / ústne, písomné, praktické / 

– návšteva knižnice, výstav, účasť na literárnych a recitačných súťažiach, ... 

Požiadavky na výstup 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov sú sformulované ako očakávané výkony žiakov 

nielen pri rešpektovaní charakteru daného učiva – jeho obtiažnosti, náročnosti, ale aj zásady 

primeranosti, aby podľa nich bolo možné merať a hodnotiť zvládnutie učiva. Žiaci si učivo 

osvojujú špiralovite, aby získali kvalitné ortoepické a ortografické vedomosti a zručnosti. 

Jazyková zložka:  

Žiak vie 
 rozdeliť slová na slabiky, zo slabík utvoriť slová 

 že spoluhlásky l, ĺ, r, ŕ môžu nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiky 

 ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy, vie zoradiť slová v abecednom poradí  

 vie vyhľadať slovo podľa abecedy v encyklopédii, v telefónnom zozname 

 rozoznať obojaké spoluhlásky, vie ich vymenovať 

 že po obojakých spoluhláskach píšeme i, í alebo y, ý 

 zadefinovať vybrané slová, vie, že po nich píšeme y, ý 

 rozoznať vybrané slová a príbuzné slová 

 zadefinovať, kedy po obojakej spoluhláske píšeme i, í 

 vybrané slová používať izolovane, aj v slovných spojeniach a v texte 

 zadefinovať podstatné mená, opýtať sa na ne správnou otázkou, vie ich nájsť v 

cvičeniach 

 vie rozlíšiť všeobecné a vlastné mená 

 uplatniť správny pravopis vo vlastných podstatných menách osôb, zvierat, miest, obcí, 

vrchov, riek, potokov, štátov, ... 

 zadefinovať a vyhľadať slovesá v texte, tvorí synonymá 

 zadefinovať a vyhľadať prídavné mená / akostné / v texte, vie tvoriť antonymá 

 krátku definíciu zámen, vie ich vymenovať a vyhľadať v texte, cvičeniach, vie ich 

používať pri komunikácii s inými osobami 

 povedať jednoduchú definíciu čísloviek, vie vyhľadať základné, radové alebo iné 

číslovky, ktoré pozná alebo sa s nimi stretol v cvičeniach, v textoch 

 pri bežnej komunikácii používať slovný druh – číslovky, správne napísať číslovky do 

1 000 a uplatniť ich pravopis v texte 

Čítanie a literárna výchova: 
 vymenovať knihy pre deti, ktoré pozná z domu alebo z knižnice 

 vymenovať najznámejších detských spisovateľov a básnikov 

 vyrozprávať krátky dej z prečítanej knihy alebo povedať obsah 

 rozoznať poéziu od prózy, v poézii vie určiť strofu, verš a rým, v próze rozozná 

odseky 

 čo je ľudová slovesnosť a ktoré literárne útvary obsahuje 

 pozná pojem pranostika, vie ju svojimi slovami charakterizovať, vyhľadať, niektoré 

najznámejšie vie povedať 

 čo je ľudová rozprávka a autorská rozprávka, pozná rozdiely medzi nimi, vie uviesť 

príklady 

 vyhľadať a utvoriť prirovnania 

 členiť text, vie pomenovať výchovný cieľ, určiť hlavnú a vedľajšie postavy 

 definovať príslovie a porekadlo, vie ich vyhľadať a povedať výchovný cieľ 
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 definovať pojem povesť, vie určiť hlavnú myšlienku povesti 

Komunikačná zložka – sloh 
 písomne zoštylizovať jednoduchý list, rozozná časti listu, ovláda pravopis oslovenia, 

vie sa podpísať vlastným menom 

 porozprávať udalosť alebo zážitok podľa osnovy, pri rozprávaní dodržať časovú 

postupnosť 

 napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS správy, e-mailom, alebo klasicky 

prostredníctvom korešpondenčného lístka , správu vie sformulovať tak, aby 

obsahovala základné informácie 

 vyhľadať inzerát v časopise, novinách, vie ho sformulovať a napísať 

 vlastnými slovami charakterizovať pojem reklama, rozlíšiť druhy reklám, sformulovať 

krátky reklamný text a vedieť posúdiť hodnovernosť reklamy 

 písomne sformulovať text pozvánky na ľubovoľné podujatie, ovláda prvky, ktoré 

nesmú v pozvánke chýbať / miesto, čas, program, kto pozýva / , vie pozvánku 

primerane graficky ozvláštniť 

 opísať prvky, z ktorých sa predmet skladá, napísať funkciu predmetu, jeho praktické 

využitie, opis zostaviť podľa odsekov 

 opísať ilustráciu ku konkrétnemu literárnemu textu 

 predstaviť prostredníctvom vizitky, sám si ju zhotoviť podľa predlohy alebo vlastnej 

fantázie 

Kľúčové kompetencie 

Percepčno – motorické zručnosti: 
– odpísať alebo podľa diktovania napísať text a arabské číslice 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 
– zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

– v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 3. ročník ZŠ 

Analytické zručnosti: 
– vyhľadávať jazykové javy v texte 

– prerozprávať obsah prečítaného textu 

– vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využiť 

– dokázať sa vyjadrovať prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov 

Tvorivé zručnosti: 
– porozprávať krátky príbeh / vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh / 

– porozprávať príbeh podľa predlohy, podľa obrázkov, podľa názvu 

– dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

– zdramatizovať kratší prozaický alebo básnicky text 

– dbať na správny prednes a artikuláciu, gestikuláciu a pohyb 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 
– pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a správnu výslovnosť na 

primeranej úrovni žiaka 3. ročníka ZŠ, reprodukovať umelecký text 

Informačné zručnosti :  
– dokázať primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií 

– dokázať primerane veku aktívne vyhľadávať informácie na internete 

– vyhľadať informácie pomocou slovníkov, kníh, encyklopédií, ... 

– rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede 

Komunikačné zručnosti: 
– vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou a ústnou formou 

– sústredene načúvať, náležite reagovať, používať argumenty 

– naučiť sa verejne prezentovať a obhájiť vlastný názo 
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ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 
1. Charakteristika predmetu 

Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci štvrtého ročníka ZŠ dosiahnuť 

komunikačnú úroveň A1.1 +, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

(referenčný rámec). Kompletnú úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci 

po skončení piateho ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. 

Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca: 
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba 

aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o 

ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom 

za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť 

(Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, s. 26).  

Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora 

rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť 

žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. 

Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa 

ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú 

otvorenosť pre svet. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v 3. ročníku v predmete anglický jazyk 3- 

hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP. Vyučovanie sa uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom 

prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu 

informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Všeobecné ciele 

- vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

- vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

- rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku, 

- podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť žiakov vnímať a 

pamätať si, systematicky trénovať jazykové činnosti receptívnym a produktívnym spôsobom), 

sociálny, emocionálny, osobnostný, 

- rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

- rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie; postupne 

zaraďovať čítanie s porozumením a písanie, 

- využívať medzipredmetové vzťahy. 

Sociálne ciele 

- akceptovať seba ako súčasť skupiny, 
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- uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

- zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

- akceptovať spolupatričnosť k skupine, 

- vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce, 

- pomáhať iným, povzbudiť ich, 

- rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť, 

- akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

- vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

- požičať niečo, poprosiť o niečo, 

- ospravedlniť sa, 

- rozpoznať a akceptovať chyby, 

- naučiť sa zniesť prehry, 

- prevziať zodpovednosť za seba. 

Kompetencie 

Všeobecné kompetencie 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

- osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa  

v cudzom jazyku, 

- sústrediť sa na prijímanie informácií, 

- používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ : 

- používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a 

rozumie im, 

- dokáže predstaviť seba a iných, 

- dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

- dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov. 

Jazyková kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1+: 

- používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a 

záujmov, 

- má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení, 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, 

- dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety, 

- dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu. 

Sociolingválna kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže: 

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

- pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

Pragmatická kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1+ dokáže: 

- spájať písmená, 

- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“. 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Receptívne činnosti a stratégie 

Počúvanie s porozumením:  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 
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- identifikovať známe slová, 

- identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov, 

- porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

- porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

- porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

- porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

- porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je 

hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi 

podnetmi. 

Čítanie s porozumením: 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- identifikovať hlásky, 

- vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

- porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

- prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

- porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

- porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch, pohľadniciach. 

Produktívne činnosti a stratégie 

Ústny prejav:  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- pozdraviť sa, 

- predstaviť sa, 

- opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

- klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

- odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch, 

- porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

- vyjadriť, čo má a čo nemá rád, 

- používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

- porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

- jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

- dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 

Písomný prejav:  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- správne napísať všetky písmená abecedy, 

- správne odpísať slová, krátke vety, 

- napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

- napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 
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4. Obsah predmetu (úroveň A1.1+) 

 

Spôsobilosti Funkcie  

 

Príklady slovných 

spojení a viet  

 

Jazyk a jeho použitie  

 

Relating with others 

in a communicative 

situation  
 

Nadviazať kontakt  

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou  

Greetings  

Pozdraviť   
Hello./Hi.  

Good morning.  

Good afternoon.  

Good evening.  

Časovanie 

pomocného slovesa to 

be v jednoduchom 

prítomnom čase.  

 Expressing thanks and 

admiration  

Poďakovať sa  
 

Thank you./Thanks.  

That’s ok.  

Parting  

Rozlúčiť sa 

Good night.  

Goodbye./Bye-

bye./Bye.  

Listening to and 

giving information  
 

Vypočuť si  

a podať informácie  

Asking for information 

and responding  

Informovať  

Are you a pupil ?  

Is she your friend?  

Where is my pen ?  

Who is that?  

What is it?  

There is a school.  

How many books are 

there?  

Časovanie 

pomocného slovesa to 

be v jednoduchom 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, záporu.  

 

Väzba there is/there 

are – oznamovacia 

veta, otázka, zápor.  

 

Opytovacie zámená 

who, what, where, 

how many, which, 

how, when.  

Choosing from given 

possibilities  
 

Vybrať si  

z ponúknutých 

možností  

Identifying  

Identifikovať  
I want a blue sweater..  

The red pen is on the 

table.  

I’m nine years old.  

Neurčitý a určitý člen.  

 

Neurčité zámená 

some, any.  

 

Predložky určujúce 

smer a miesto on, in, 

at, between, next to, 

from, in front of.  

 

Základné číslovky 0-

50.  

Describing (a person, 

object)  

Opísať  

She has got long hair.  

He is tall.  

The house is big.  

Prídavné mená.  

 

Sloveso have got v 

oznamovacej vete a 

otázke.  

Expressing opinion  
 

Vyjadriť svoj názor  

Expressing opinion  

Vyjadriť svoj názor  

She is a nice girl.  

This is a good book.  

These flowers are 

beautiful.  

She is wearing a new 

Ukazovacie zámená 

this/these, that/those.  

 

Jednotné a množné 

číslo pravidelných 
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dress.  podstatných mien.  

 

Základné podstatné 

mená s nepravidelným 

tvorením množného 

čísla.  

 

Prítomný priebehový 

čas, tvorba otázky a 

záporu.  

Expressing 

willingness  
 

Vyjadriť svoju vôľu  

Expressing desires  

Vyjadriť svoje túžby  
I want to watch TV.  

He is writing a letter 

now.  

Sloveso want to + 

neurčitok.  

 

Príslovky času now, 

today.  

Expressing ability  
 

Vyjadriť svoju 

schopnosť  

Expressing ability to 

do something  

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť  

I can swim.  

Can you speak 

English?  

I can´t play the piano.  

Časovanie modálneho 

slovesa can v 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, záporu.  

 

Spojky but, or.  

Expressing feelings  
 

Vnímať a prejavovať 

svoje city  

Expressing happiness  

Vyjadriť radosť 

z niečoho 

I’m happy.  

It´s perfect.  

It´s nice.  

Skrátené tvary 

pomocných slovies to 

be, have got.  

 

Zápor pomocných 

slovies to be, have 

got.  

Expressing sadness  

Vyjadriť smútok  
I’m sad.  

They are unhappy.  

Discussing interests 

and tastes  
 

Predstaviť svoje 

záľuby  

Expressing likes  

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo rád 

robím  

I love/like English.  

I like reading.  

My brother plays 

football.  

Jednoduchý prítomný 

čas základných 

plnovýznamo-  

vých slovies, tvorba 

otázky a záporu, 

stiahnutý tvar.  

 

Väzba like +  

sloveso + ing.  

Expressing dislikes  

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád  

I like reading books.  

He doesn´t like 

playing computer 

games.  

Do you want fruits?  

Setting rules and 

regulations  
 

Stanoviť  

a prijať pravidlá 

alebo povinnosti  

Expressing 

commands/prohibitions  

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Open/ close the door.  

Don’t run/ talk.  

Sit down/Stand up.  

Listen. Read. Sing. 

Come here.  

You can´t jump here.  

You must sit here.  

Rozkazovací spôsob.  

 

Modálne sloveso can, 

must, tvorba otázky a 

záporu.  

Making and 

responding to offers  
 

Ponúknuť a reagovať 

na ponuku  

Making requests  

Žiadať od niekoho 

niečo  

Give me your exercise 

book, please.  

Speak slowly, please.  

Can I go to the toilet, 

please?  

Rozkazovací spôsob.  

 

Osobné zámená.  

 

Sloveso can v 

žiadosti.  

 

Spojenie let´s + 

Responding to requests  

Odpoveď na žiadosť  
Yes. Ok.  

No, sorry.  

Suggesting somebody Can you visit me 
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to do something  

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal  

today?  

 

sloveso.  

 

Zdvorilé ponuky vo 

forme otázky.  

 

Príslovky s 

koncovkou – ly.  

Suggesting somebody 

to do something 

together  

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali  

Let´s play.  

 

Offering help  

Ponúknuť pomoc  
Can I help you ?  

 

Responding to a 

suggestion Odpovedať 

na návrh niekoho 

iného  

 

Ok. Yes, please.  

Thanks.  

No, thank you.  

Responding to 

possible events  
 

Reagovať na niečo, čo 

sa má udiať  

Giving warnings  

Varovať pred 

niekým/niečím  

Attention.  

 

Predložky času on, in, 

at.  

 

Preložka for.  Wishing  

Blahoželať  
Happy birthday.  

She has her birthday 

on Friday. Flowers are 

for you.  

Merry Christmas.  

Meeting people for 

the first time  
 

Reagovať pri prvom 

stretnutí  

Introducing someone 

Predstaviť niekoho   

This is my friend 

Jane.  

She’s from England.  

They are working in 

hospital.  

My mother’s name is 

Mia.  

Ukazovacie zámená.  

 

Privlastňovací pád.  

 

Privlastňovacie 

zámená.  

 

Jednoduchý prítomný 

a priebehový čas, 

tvorba otázky a 

záporu.  

 

Spojky with, and.  

 Introducing oneself  

Predstaviť sa 
My name is Tina 

Jones.  

I’m/I come from 

Slovakia.  

I live in a small town.  

 Responding to 

introductions  

Reagovať na 

predstavenie niekoho 

Hello. I am Jane.  

How are you? Fine, 

thanks. And you?  

Expressing welcome  

Privítať 
Welcome.  

Come in.  

Correspondence  

 

Viesť korešpondenciu  

 

Salutations and 

introductions  

Začať krátku správu  

Hello/Hi, Mary.  

How are you?  

Thank you for your 

letter.  

Jednoduchý prítomný 

čas.  

 

Closings  

Ukončiť krátku správu  
Bye, Amy.  

Love, John.  

Making a phone call  
 

Telefonovať  

Answering and 

beginning a phone call  

Začať telefonický 

rozhovor  

Hello. 235689.  

This is Peter./Peter, 

here.  

Is Jo there, please?  

Ukazovacie a osobné 

zámená.  

 

Príslovky miesta – 
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Ending a phone call  

Ukončiť telefonický 

rozhovor  

See you. Bye.  

Goodbye.  
here, there.  

Monitoring 

understanding  
 

Uistiť sa v rozhovore, 

že moje slová boli 

pochopené  

Assuring that I am 

understood  

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia  

Does he understand?  

Can you spell your 

name?  

Jednoduchý prítomný 

čas, tvorba otázky a 

záporu.  

 

Abeceda.  

Assuring that I have 

understood  

Uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo 

povedané  

How do you say it in 

English?  

What is it? Can you 

repeat it, please?  

Slowly, please.  

 

Témy pre komunikačnú úroveň A1.1+: 

I. Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

II. Domov a bývanie 

Môj dom/byt 

Domov a jeho okolie 

III. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

IV. Doprava a cestovanie 

Dopravné prostriedky 

V. Vzdelávanie 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

VI. Človek a príroda 

Zvieratá 

Počasie 

Rastliny 

VII. Voľný čas a záľuby 

Záľuby 

VIII. Stravovanie 

Zdravé stravovanie 

Jedlá 

IX. Multikultúrna spoločnosť 

Cudzie jazyky Rodinné sviatky 

Zbližovanie kultúr 

X. Obliekanie a móda 

Základné druhy oblečenia 

XI. Šport 

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

XII. Obchody 

Obchody a nakupovanie 

XIII. Krajiny, mestá a miesta 

Moja krajina a moje mesto 

XIV. Vzory 

Dieťa a jeho vzory 
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ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, čo je v zhode so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má 

individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

– používať bežné sociálne verbálne rutiny,  

– spontánne iniciovať, udržať a viesť jednoduchý verbálny rozhovor,  

– učiť sa ďalšie pravidlá rozhovoru,  

– vnímať, rozumieť a používať jednoduché gestá počas rozhovoru,  

– učiť sa porozumieť jednoduchým metaforám,  

– vedieť reagovať odpovedaním na bežné otázky týkajúce sa osobných údajov, bydliska, 

školy a iné,  

– dodržiavať pravidlá správania v triede, v škole a na verejnosti.  

 

3. Obsah predmetu 

Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností spontánne, v primeraných 

sociálnych situáciách.  

Rozširovanie nadobudnutých schopností a zručností na spolužiakov, rovesníkov.  

Vedieť sa pozdraviť pri stretnutí a lúčení, pri vstupe do miestnosti a odchode z miestnosti, 

požiadať o niečo - počkať kým dokončí ten, kto rozpráva, vrátiť niečo s poďakovaním a pod.).  

Používanie naučených sociálno-komunikačných zručností pri komunikácii s dospelým,  

s rovesníkmi.  

Precvičovanie pravidiel rozhovoru - striedanie rolí, pohľad do očí s partnerom, rozvíjanie už 

načatej témy rozhovoru, držať sa načatej témy rozhovoru, neodbiehať k svojmu záujmu 

rozhovoru a pod.  

Nacvičovanie používania intenzity hlasu za účelom sebakontroly a sebaovládania pri 

komunikácií so spolužiakmi, rovesníkmi.  

Priraďovanie zmyslu a významu rôznym gestám v modelových situáciách.  

Vysvetľovanie jednoduchých slovných metafor a ich používanie.  

Precvičovanie pohotovosti v poskytovaní informácií o sebe v rozhovoroch s dospelými, aj s 

rovesníkmi - meno, adresa bydliska, školy, vek žiaka a iné.  

Používanie a utvrdzovanie zaužívaných pravidiel správania súvisiacich so životom v triede, 

škole.  
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PROCES  
 Priraďovanie zmyslu rôznym gestám v dramatizovaných situáciách, „prekladanie“ gest 

do slov a slová do gest, prehrávanie životných situácií a ich sprevádzanie bežnými gestami. 

Odporúčaný je nácvik s dospelými a postupný transfer do reálnych situácií. Vyberať také 

metafory, ktoré sú primerané veku a komunikačným schopnostiam žiaka. Slovné metafory je 

potrebné vysvetľovať, precvičovať ich používanie rôznymi formami: v rámci hier, hranie rolí, 

používaním pracovných listov, čítanie textu a nahrádzanie metafor pravým významom a 

podobne.  

 Bežné pravidlá správania, viazané na určité situácie (čakanie na pedagóga, presun do 

inej učebne, čakanie v rade na obed a pod.), môžeme vizualizovať pre žiaka zrozumiteľnou 

neverbálnou formou. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

 ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie, v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa. 

 

2. Ciele predmetu 

- zlepšiť úhľadnosť písomného prejavu,  

- optimalizovať veľkosť písma,  

- zrýchliť tempo písania,  

- vedieť dodržať určenú grafickú úpravu písaného textu,  

- dbať na úhľadnosť rozloženia písaného textu.  

 

3. Obsah predmetu 
Spevňovacie a uvoľňovacie cviky prstov a rúk, vrátane celého tela, zaraďované po určitom 

čase písania s frekvenciou podľa dispozície k unaviteľnosti žiaka (psychickej alebo/a 

fyzickej).  

Uvoľňujúce riadené čmáranie veľkých tvarov na vertikálnej a horizontálnej podložke.  

Odpisovanie slov do riadku.  

Odpisovanie súvislého textu – na seba nadväzujúce vety, krátky príbeh.  

Prepis textu: z tzv. tlačeného písma do písaného, ak žiak používa pripísaní písmená písanej 

abecedy. V opačnom prípade, t. j. ak žiak bežne pri písaní používa písmená tlačenej abecedy, 

prepisuje text s použitím písmen tlačenej abecedy (tzv. paličkové písmo alebo písmená veľkej 

tlačenej abecedy) z predlohy napísanej písaným písmom.  

Odpisovanie a prepis textu účelne členeného do riadkov (rýmované riekanky).  
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Odpisovanie slov z tabule, resp. z individuálnej predlohy, s dodržaním vyučujúcim určenou 

veľkosťou písmen (primeranou pre žiakov tretieho ročníka), medzier medzi slovami a 

proporcií jednotlivých písmen.  

Vpisovanie vynechaného slova do vymedzených medzier v texte podľa zmyslu vety s 

možnosťou výberu z alternatívnych slov alebo zo súboru slov pripravených na ich správne 

zaradenie do textu.  

Tvorenie a písanie nadpisu k obrázkom vlastnoručne vystrihnutým a nalepeným na podložku 

– využitie rôznych druhov písma, farieb (pastelky, fixky...).  

PROCES  
 Pri zaraďovaní a vykonávaní spevňovacích cvičení a uvoľňujúceho čmárania používať 

postup uvedený v procese vyučovania v 2. ročníku.  

 Zrýchľovanie písania možno nacvičovať opakovaným zápisom toho istého slova do 

jedného až troch riadkov.  

 Zmenšovanie písma možno nacvičovať tak, že žiak najskôr napíše text svojou 

obvyklou veľkosťou písma, pričom píše do každého druhého riadku. Následne do 

vynechaného riadku napíše text z predchádzajúceho riadku písmom, pri ktorom dbá, aby bolo 

menšie. Ak to nezvláda, vo vynechaných riadkoch sa riadi narysovanou pomocnou linajkou 

určujúcou veľkosť písmen. V prípade, že žiak bežne používa písmená písanej abecedy, riadi 

sa tromi pomocnými linajkami, t. j. ohraničujúcimi dve vzdialenosti nad hlavnou linajkou a 

jednu pod hlavnou linajkou.   

Pri odpisovaní, resp. prepisovaní textu s odlišnou grafickou úpravou (riekanky, básne) 

je potrebné dbať na dodržiavanie určeného odstupu od ľavého okraja, ktorý môže byť väčší 

ako pri bežnom písaní do zošita, pri ktorom je žiak vedený k tzv. úspornému spôsobu zápisu. 

K dodržiavaniu ukončenia riadku slovom, ktorým je riadok ukončený v predlohe: v prípade, 

ak je potrebné slová z jedného riadku predlohy vpísať do ďalšieho riadku, začiatok 

nasledujúceho riadku z predlohy začne rovnako, ako je v predlohe, čím sa sleduje 

odbúravanie uľpievania na dôslednom využívaní plochy na písanie v prospech prehľadnosti.  

 Na rozvíjanie jemnej motoriky a grafomotoriky spojenej s tvorivým písaním slúži 

striedanie činnosti – vystrihovanie obrázkov alebo fotografií z nepotrebných časopisov, 

pracovných listov, ich nalepovanie na podložku a tvorenie a dopisovanie nadpisov k 

vystrihnutým obrázkom. 

 

 

PRÍRODOVEDA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Prírodoveda 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho 

procesu.  
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            Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je 

riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 

ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah 

k prírode, ale aj k samotnej vede. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete prírodoveda v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania 

prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať 

sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 

vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním 

a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch. 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 

javy a existencie. 

 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do 

efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 

aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby 

bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.  

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa 

neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú 

vedené vo vzdelávacom procese tak, aby  

 si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré 

charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr 

súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, 

list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,... 

 si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné 

schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to 

magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,... 
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 si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy 

rôznych druhov rastlín a živočíchov, ... 

 si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,... 

 si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký 

obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj 

schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) 

– napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ... 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 
 

4. Obsah predmetu 

Obsah je rozdelený do 3 tematických celkov: 

1. Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch 

2. Technika, technické objavy 

3. Živé organizmy 

 

Veci okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastnosti látok, voda, vzduch 

1. Triedenie a rozpoznávanie látok podľa ich vlastnosti 

2. Zmeny vlastnosti látok 

3. Voda – vlastnosti vody 

4. Vzduch- čistota, pohyb vzduchu 

5. Porovnávanie a meranie  

6. Meranie objemu kvapalín podľa valca  

7. Meranie hmotnosti  

8. Fyzikálne veličiny. Hmotnosť, čas, objem, teplota, sila  

9. Meranie fyzikálnych veličín meradlami, zápis do tabuliek 

 

Technika, technické objavy 

1. Technika okolo nás  

2. Jednoduché stroje  

3. Projekty: premiestňovanie nákladu  

4. Ako Egypťania stavali pyramídy  

5. Prevody ozubených kolies v domácnosti  

6. Vytvor svetelný pútač pre....  

7. Elektrická energia  

 

Živé organizmy  
1. Človek 

2. Živočíchy 

 

Tematický celok 

a jednotlivé témy 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

  

Prierezové témy 

Veci okolo nás,    
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vlastnosti látok, 

meranie 

vlastnosti látok, 

voda, vzduch  

Triedenie a 

rozpoznávanie 

látok podľa ich 

vlastnosti  

Zmeny vlastnosti 

látok  

Voda – vlastnosti 

vody  

Vzduch- čistota, 

pohyb vzduchu  

 

Porovnávanie a 

meranie  

Meranie objemu 

kvapalín podľa 

valca  

Meranie hmotnosti  

Fyzikálne 

veličiny. 

Hmotnosť, čas, 

objem, teplota, 

sila  

Meranie 

fyzikálnych 

veličín meradlami, 

zápis do tabuliek  

 

 

 

Vlastnosti látok 

podľa zmyslových 

vnemov  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meranie kvapalín, 

odmerný valec, filter 

na vodu, hmotnosť, 

fyzikálne veličiny, 

čas, teplota, sila  

Medzinárodné 

jednotky 

fyzikálnych veličín.  

 

 

 

Určiť vlastnosti látok podľa 

zmyslových vnemov  

Vedieť zdôvodniť zmeny 

vlastnosti látok -topenie, 

tuhnutie, vyparovanie, 

kondenzácia  

 

 

 

 

 

Odmerať objem kvapalín 

podľa odmerného valca  

Odmerať hmotnosť  

Odmerať teplotu vody a 

vzduchu laboratórnym 

teplomerom  

Odmerať teplotu ľudského 

tela lekárskym teplomerom  

Odmerať silu silomerom  

Zosumarizovať výsledky 

merania do tabuľky  

Pripraviť experiment na 

zistenie podmienok zmeny 

látok  

Porovnávať vlastnosti látok, 

sily, hmotnosti žiakov v 

triede  

Zostrojiť filter na čistenie 

vody  

Poznať jednotky objemu a 

hmotnosti  

Poznať meradlo času  

Poznať jednotku teploty, 

rozumieť znamienku : + a – 

pri označovaní teploty  

Uviesť tri príklady 

pôsobenia sily v našom 

živote  

Poznať meradlo sily, jej 

jednotku a značku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

Medzipredmetové 

vzťahy 

s matematikou 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Technika, 

technické objavy  

Technika okolo 

nás  

Jednoduché stroje  

Projekty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodniť význam 

techniky v našom živote  

Poznať princíp fungovania 

jednoduchých strojov  

 

 

Dopravná výchova 
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premiestňovanie 

nákladu  

Ako Egypťania 

stavali pyramídy  

Prevody 

ozubených kolies 

v domácnosti  

Vytvor svetelný 

pútač pre....  

Elektrická energia  

 

 

Páka , kladka, 

naklonená rovina, 

prevody ozubených 

kolies  

 

Zostrojiť pri modelovaní 

funkčný model zariadení, 

ktoré obsahujú jednoduché 

stroje  

Vysvetliť význam 

elektrickej energie  

Zostaviť jednoduchý 

elektrický obvod  

Vyhľadávať informácie  

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

Environmentálna 

výchova 

Živé organizmy  

Človek  

 

 

 

Živočíchy  

 

 

Hlavné vonkajšie 

časti ľudského tela  

Podmienky pre život 

človeka  

 

Vonkajšie časti 

živočíchov, pohyb 

živočíchov 

podmienky života 

živočíchov,  

 

 

Poznať pojmy, hlava, telo, 

atď...schematicky to 

znázorniť  

Vysvetliť vzťah človek, 

voda, vzduch, pôda.  

 

Poznať vonkajšie časti 

živočíchov.  

 

 

Ochrana života a 

zdravia 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu 

 

 

 

 

VLASTIVEDA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vlastiveda  je  predmetom,  ktorý  skúma  reálny  svet,  v  ktorom  sa  žiak 

bezprostredne pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce 

alebo regiónu, v ktorom žiak žije. V krátkosti to môžeme  nazvať ako objavovanie 

reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a 

prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie spoločenského života, 

ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje informácie. Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny 

život ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych 

predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj významných osobností. 

Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah  ku  krajine,  v  ktorej  žiak  žije,  je  hlavnou  

úlohou vo  všetkých  troch  ročníkoch primárneho vzdelávania. 

Určité vlastivedné poznávanie začína už  v detstve, v priestore a  okolí dieťaťa, 

ktorý sa vyznačuje množstvom  zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na množstvo  

otázok. Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) 

poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a  dojmov z  krajiny, v ktorej žije. S tým 

úzko súvisí  aj  poznávanie  seba  samého,  svojho  miesta  v rodine  a v komunite,  v  ktorej  
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žije. Poznávanie  svojej  krajiny  v  jednotlivých  ročných  obdobiach  s dôrazom  na  

starostlivosť a bezpečnosť  o zdravie,  vytvára  predpoklady  pre  vnímanie  vzájomného  

vzťahu  človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej 

obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda má aj  

činnostné zameranie. Odporúčame   preto   aj   vychádzky  s vlastivednými   námetmi.   Ak   

to   nie   je   možné   z bezpečnostného hľadiska, vhodné sú aj multimediálne prezentácie. 

Ideálne je prepojenie vychádzok   s prírodovedným,   kultúrnym   a   historickým   

vzdelávaním.   Vlastiveda   inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je rozdelená na tri 

veľké celky: Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes. V časti »Príroda 

Slovenska« je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä 

prostredníctvom povestí, rozprávania prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko v minulosti a 

dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria  významné udalostí v histórii Slovákov v istom 

časovom slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími  a najatraktívnejšími  časťami  

regiónov.  Tieto  môžu   byť  realizované prostredníctvom modelových výletov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete vlastiveda v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu 
Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom 

okolí je vo vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa. 

Dôležitým cieľom je spoznávať sociokultúrny priestor života dieťaťa a genézu tohto 

priestoru. Mimoriadna pozornosť je venovaná orientácii v priestore a čase. Rozvoj poznania 

dieťaťa v danom sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového 

aparátu, s ktorým dokáže narábať a chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje vlastnú kultúru, 

učí sa narábať s historickými prameňmi, je schopné sa v nej orientovať a hodnotiť na svojej 

primeranej úrovni. Vníma a zaujíma postoj k multikultúrnej otvorenosti.Prostredníctvom 

príbehov, rozprávok, piesní, pozorovaní, žiaci  získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú. 

Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku ZŠ pre žiakov je pozitívne, ak vedia  žiaci rozprávať o 

svojom kraji, v ktorom žijú, vedia pomenovať jeho jednotlivé časti. Vedia odlíšiť vzťahy, 

väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i 

v škole. Pri každej vhodnej téme môžu žiaci použiť poznatky, ktoré načerpali zo svojich 

pozorovaní a osobných skúseností.  Žiaci  majú  vedieť  pomenovať  a odlíšiť,  čo  vytvorila  

príroda,  a čo  človek. Porozprávať   o premenách   prírody   počas   roka.   Vyhľadať   v 

kalendári   významné   dni. Orientovať  sa v   kraji pomocou svetových  strán  a 

významných  objektov.  Veku primerane charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní 

kraja, v ktorom žiaci žijú,  sa postupne pútavou  formou  oboznamujú  so zaujímavými  

časťami  Slovenska.  Žiaci  majú  pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, 

ktoré už  nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať  na  „obrázkovej  mape“  

(prispôsobenej  obsahu  vlastivedy  v 3.  ročníku)  vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. 

Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa na nich rozlíšiť už  na pohľad rozdielne alebo 

spoločné znaky.Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o 

významných historických udalostiach. 

Výučba  vlastivedy  v 4.  ročníku  ZŠ je  zameraná  na  zážitkové  poznávanie  oblastí 

Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s 

porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s  krajom, 
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v ktorom žiak  žije.  Jej hlavným cieľom je podporovaťchuť učiť sa, získavať zaujímavé 

informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a 

snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o 

spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. 

Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať. 

Súhrn cieľov: 

 poznať  priestor, v ktorom žiak žije, 

 orientovať sa v priestore a čase, 

 orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi, 

 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok, 

 rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, 

objavovaní, 

 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa, 

 využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie, 

 vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 
 

4. Obsah predmetu 

Kraj, kde žijem 
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej žijem.  Spoznávanie, opis, charakteristika a 
rozprávanie o kraji, v ktorom žiaci žijú. Premeny prírody, kraja počas roka. Príroda, 

ľudia, kultúra, doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z blízkeho okolia. Hodnota práce a 

peňazí. Starostlivosť o svoje prostredie. Náčrt cesty do školy. 

Objavujeme Slovensko 
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé 
a svetoznáme pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich 

predkov. 

Cestujeme po Slovensku 
Oboznámenie  sa  s  časťami  Slovenska  formou  výletu,  vlastivedné  osobitosti  každého 
územia. Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj 

s využitím mapy). 

Objavujeme premeny okolo nás 

Čo vytvorila príroda a človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a školský rok. 

Cesta do školy a domov 
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy 
a bydliska (orientácia v okolí). 

Nakreslím si cestu do školy -povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia. (Čo rastie 

v našom okolí), rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď 

počasia). Pozorujeme oblohu (Slnko, Mesiac a hviezdy na oblohe). Ako sa staráme o naše 

okolie a životné prostredie. 

Čo a ako sa deje v našom okolí 
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto. 
Moje mesto alebo moja dedina (miesto, kde žijem). Ľudia v mojom okolí (úcta k starším 

obyvateľom). Spomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne, šport a kultúra. Kde zavolať  
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pomoc a kto nám pomáha (tiesňové linky), starostlivosť o zdravie. 

Zvyky a tradície 
Vianočný čas (aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme 
Sa na prázdniny. 

Krajina, v ktorej žijeme 
Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné členenie kraja 
Mestá a dediny Charakteristika mesta a dediny. Krajské mestá. 

Cestujeme z Bratislavy do Košíc 
Cestujeme po Bratislave. 
Cestujeme po Košiciach. 

Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír 

v Herľanoch. 

Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes. 

Zaujímavosti zo Slovenska 
Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené. 

Tradície a zvyky 
Historické  regióny  na  Slovensku.  Zvyky  a tradície  podľa  historických  regiónov.  Život 
v stredovekom meste. Skanzeny. 

V súlade s prírodou 

Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách. 
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes. 

Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou. Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom. 

 

 

MATEMATIKA 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 
1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet matematika je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových 

vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe 

sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto 

spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú 

gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým 

vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné 

vzdelávanie. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete vlastiveda v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu  
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Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili 

poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie 

ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich 

vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku.  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:  

- Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať 

postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať tabuľky, grafy a 

diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri 

riešení úloh.  

- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov.  

- Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore.  

- Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi 

matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov získavaniu 

nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a 

kritické myslenie.  

- Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho 

matematický model. Približovať žiakom dennú prax.  

- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a 

uloženiu informácií.  

- Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite 

na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a 

sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v 

osobnom aj verejnom kontexte.  

- Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k 

permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a 

Slovenskom.  

- V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a 

komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a 

kompetenciu učiť sa učiť  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20  

Zavedenie násobenia.  

Súvislosť medzi násobením a sčítaním.  

Nácvik násobenia v obore do 20.  

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.  

Riešenie slovných úloh na násobenie.  
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Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na násobenie v obore do 20.  

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na násobenie v obore do 20.  

Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako preopedeutika) v obore do 20.  

Zavedenie delenia.  

Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...).  

Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého čísla.  

Nácvik delenia v obore do 20.  

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.  

Súvislosť medzi delením a násobením.  

Riešenie slovných úloh na delenie.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na delenie v obore do 20.  

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.  

 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000.  

Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, 

stovky.  

Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave.  

Číselná os.  

Nerovnice (propedeutika).  

Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.  

Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.  

Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie. 

 

III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel.  

Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom.  

Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.  

Riešenie jednoduchých a zložených slovných úloh.  

Tvorenie textov k numerickým príkladom.  

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh.  

Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom.  

 

IV. Geometria  

Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch. ŠVP, Matematika – príloha ISCED 1  

Meranie väčších vzdialeností:  

- približne (napr. krokmi),  

- s presnosťou na metre.  

Odhad dĺžky:  

- kratšej v centimetroch (milimetroch),  

- dlhšej v metroch.  

Rysovanie – základné zásady rysovania.  

Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke a danom geometrickom 

útvare.  

Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.  

Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti.  

Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka).  

Kreslenie plánu stavby z kociek.  
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V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

Úlohy na propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých možných skupín predmetov z 

daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi).  

Vytváranie skupín podľa daného i objaveného pravidla.  

Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých udalostí, možných, ale aj 

neistých udalostí a nemožných udalostí).  

Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi.  

Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou. 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatická výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika 

a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. 

Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných 

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

systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 

pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných 

technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských 

programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v 

informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete 

informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium 

základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 

technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na 

motiváciu a praktické projekty. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete informatická výchova v zhode 

so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu 

     Cieľom predmetu Informatická výchova v 3. ročníku je oboznámenie sa s grafickým 

a textovým editorom, získať základné návyky pri práci s editormi. Vedieť otvoriť, opravovať, 

uložiť, kopírovať a  formátovať dokument. Žiaci sa naučia vytvárať projekty v grafickom 

a textovom editore. Ďalším cieľom je bezpečne používať internet, vedieť si vyhľadať 

potrebné informácie na internete, tie následne ďalej spracovať a uložiť. Žiaci majú získať 

základné zručnosti pri práci s programovacím jazykom Baltik, skladať scény pomocou 

obrázkov. Cieľom výučby je aj oboznámenie sa jednotlivými časťami počítača. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah 

Informácie okolo nás  

Pojmy:  

- textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty  

- obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta  

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty  

- animácia  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),  

- jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a 

kurzíva),  

- dodržiavanie základných zásad písania textu,  

- kombinácia textu a obrázka,  

- základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava 

obrázkov (kopírovanie, otáčanie),  

- tvorba jednoduchých animácií,  

- počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s 

číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy),  

- prezentovanie výsledkov vlastnej práce.  

 

Komunikácia prostredníctvom IKT  

Pojmy:  

- e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,  

- www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,  

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),  

- bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),  

- žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),  

- detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch,  

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,  
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- práca s kľúčovým slovom,  

- výber vhodnej informácie.  

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

Pojmy:  

- postup, návod, recept,  

- riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,  

- detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,  

- robotická stavebnica.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),  

- zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,  

- v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších 

obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov,  

- riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, 

pohyb animovaných obrázkov).  

 

Princípy fungovania IKT  

Pojmy:  

- základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,  

- tlačiareň, skener,  

- CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,  

- ukladanie informácií, súbor, meno súboru,  

- vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,  

- digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- funkcie vybraných klávesov,  

- práca s tlačiarňou, skenerom,  

- práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,  

- uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,  

- vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,  

- základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.  

 

Informačná spoločnosť  

Pojmy:  

- informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)  

- voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),  

- bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety  

- využitie komunikačných možností IKT v škole  

- aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, 

skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...)  

- prečo a pred kým treba chrániť počítač  

 

Obsahový štandard  
Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. 

Oboznámenie s prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s 

použitím nástrojov, efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov 

(kreslenie pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). 
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Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, 

vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie 

dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a vyhľadávanie, 

využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe, využívanie 

e-mailovej pošty, bezpečné správanie na internete, základy slušného správania na internete. 

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami, 

nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického myslenia. Využívanie možností IKT pri 

riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentovaní projektov. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 

technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. 

 Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných 

situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v 

jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. 

 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a 

doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v 

ďalšom živote a spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich 

určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie v súlade 

so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v kmeňovej triede, herni, podľa potreby aj mimo 

školského prostredia.  

 

3. Ciele predmetu 

 Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti 

Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov: 

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce 

- osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach k 

organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri 

práci i v bežnom živote 

- k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti vlastných 

nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku 

- k poznatku, že technika ako významná súčasť ľudskej kultúry je vždy úzko spojená s 

pracovnou činnosťou človeka 
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- autentickému (hodnovernému, pôvodnému) a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k 

potrebnej sebadôvere a k novému postoju, hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a 

životnému prostrediu 

- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k 

rozvíjaniu podnikateľského myslenia 

- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a 

osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu 

vlastného profesionálneho zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Tematické celky: 

1. Tvorivé využitie technických materiálov 

2. Základy konštruovania 

3. Starostlivosť o životné prostredie 

4. Stravovanie a príprava jedál 

 

1. TVORIVÉ VYUŽITIE TECHNICKÝCH MATERIÁLOV 

Poznávanie vlastnosti materiálov  

- pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania  a experimentovania nadobudnúť poznatky 

o technických materiáloch s ktorými sa bežne žiaci stretávajú, 

- poznať, rozlíšiť a popísať štruktúru a vlastnosti technických materiálov, 

- získať odborno - špecifické poznatky  o materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch 

tvorby produktov.  

1. Papier a kartón  

Praktické činnosti: strihanie, lepenie, skladanie, oblepovanie.  

Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá, ktorý 

papier je najvhodnejší na skladanie (balenie), z akého papiera sú listy učebníc, detských 

kníh...).  

Pracovné námety: priestorové a kruhové vystrihovačky, skladanie origami podľa náčrtu, 

balenie kníh a darčekov, koláž  z kartónu.  

2. Textil  
Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly, robenie uzlíka, osvojenie základných stehov, 

zhotovenie výrobku podľa strihu.  

Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti textílií podľa toho, ako udržiavajú teplo, podľa 

krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti. Skúmať stehy na výšivkách.  

Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi, námety na vyšívanie s detskými prvkami, resp. 

námetmi ľudovej kultúry, gombíkový panáčik, tvorba výrobku podľa strihu.  

3. Drevo  
Praktické činnosti: skúmanie vlastností drevín, kombinovanie drevín, oddeľovanie, spájanie, 

maľovávanie.  

Námety na skúmanie: skúmať drevené predmety v triede (byte), skúmať dreviny v okolí, 

skúmať, kde sú poškodené dreviny a akým spôsobom.  

Pracovné námety: zvieratká, postavy, príbytky.  
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2. ZÁKLADY KONŠTRUOVANIA 

Obsah tematického celku tvoria 4 tematické okruhy:  

1. Konštrukcie okolo nás  

2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie  

3. Technické komunikačné prostriedky  

4. Technika v doprave  

1. Konštrukcie okolo nás  

Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich spoločenský význam (mosty, budovy, zariadenia) pre 

človeka. Všímanie si celku i detailov. Pokus o návrh technického objektu na zhotovenie. 

Technické objekty zhotovujeme zo stavebníc alebo z rôznych technických materiálov (papier, 

kartón, lepenka, koženka, plasty, drôtiky, drevo) za použitia dostupných nástrojov a náradí. 

Odporúča sa použiť stavebnice s väčšími prvkami a škatule rôznych veľkostí a tvarov. Úlohy 

majú mať charakter hry.  

Námety: obydlia, mosty, pohyblivé detaily strojov (vrtuľka), šarkan.  

2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie  
Uvedený tematický okruh je potrebné zaradiť až po prebratí učiva z prírodovedy o 

elektrickom obvode a elektrickej vodivosti. Na zostavovanie jednoduchých elektrických 

obvodov pri nedostatku pomôcok, modulov alebo stavebníc chceme upozorniť na vytváranie 

jednoduchých spojení (očko - skrutka) na objímkach žiaroviek E 10 za pomoci tenkého 

vodiča a batérie 4,5. Možné je paralelné a sériové zapojenie spotrebičov.  

Zdroje elektrickej energie (obnoviteľné a neobnoviteľné) a ich vplyv na životné prostredie. 

Význam šetrenia elektrickou energiou.  

3. Technické komunikačné prostriedky  
Žiaci sa oboznamujú s historickými i modernými komunikačnými prostriedkami (telefón, fax, 

PC). Skúmajú, ako technické prostriedky umožňujú komunikáciu medzi ľuďmi. Skúmajú, kde 

sa tieto komunikačné prostriedky využívajú, sami sa učia sa využívať komunikačné 

prostriedky simulovaním rôznych situácií.  

4. Technika v doprave  
Oboznámenie sa s dopravou, dopravnými prostriedkami, rozvíjanie cestovateľskej mobility. 

Rozvíjanie konštruktérskych schopností, konštrukcia bicykla, jeho technické vybavenie a 

bezpečnosť jazdy na bicykli. 

3.  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

1. Črepníkové rastliny a životné prostredie  

Poznávanie a odborné pomenovanie črepníkových rastlín, poznávanie ich nárokov na životné 

podmienky a ich význam pre tvorbu životného prostredia.  

Ošetrovanie črepníkových rastlín (umiestnenie podľa nárokov na svetlo a teplo, polievanie, 

očisťovanie rastlín, kyprenie, rosenie, prihnojovanie, presadzovanie).  

Rozmnožovanie rastlín (semenami, vegetatívne – odrezkami, delením trsu, cibuľami, 

hľuzami...).  

Hydroponické pestovanie rastlín (postup celoročného ošetrovania rastlín).  

2. Poznávanie úžitkových rastlín  
Poznávanie úžitkových rastlín – ich konzumných častí, plodov, semien (hlavne zeleninu).  

Robiť výstavky poznávaných druhov priebežne (semená, rastliny, konzumné časti, plody), 

aby žiaci poznali úžitkové rastliny v rôznych vývinových fázach.  

Zatriedenie poznávaných druhov zelenín do pestovateľských skupín.  

Poznať význam zeleniny pre zdravie a výživu.  

Pestovanie zeleniny z priamej sejby a z priesad.  

3. Pokusy a pozorovania  
Podmienky klíčenia semien ( vhodné napr. hrach, fazuľa).Význam vody, tepla a svetla pre 

rastliny (napr. fazuľa kríčková, hrach). Rýchlenie rastu rastlín teplotou. Význam 
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pestovateľských podmienok na zakorenenie stonkových a koreňových odrezkov ( teplo, 

vlhkosť substrátu a vzduchu v množiarničke).Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich 

kvitnutia (úprava stonky, výmena vody, výživno – dezinfekčné prípravky).  

4. Pestovanie vonkajších okrasných rastlín  
Poznávanie vonkajších okrasných rastlín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky). 

Pestovanie letničiek z predpestovaných priesad (napr. aksamietnica), ich vysadzovanie do 

črepníkov, na záhony, ošetrovanie.  

5. Rez a úprava kvetín do váz  
Poznávanie okrasných rastlín vhodných na aranžovanie (pestované druhy, lúčne druhy). 

Výstavky okrasných rastlín. Zásady zberu, rezu, prenášania, úpravy, sušenia a uskladnenia 

rastlinného materiálu. Základné pravidlá výberu a aranžovania okrasných rastlín.  

Aranžovanie kvetov a doplnkovej zelene do váz a plochých misiek. Viazanie kytíc, vencov.  

Zásady ošetrovania rezaných kvetov. Výstavky výsledkov aranžovania. 

4. STRAVOVANIE A PRÍPRAVA JEDÁL  

1. Technika v kuchyni – význam.  

2. Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre detí.  

3. Výber, nákup a skladovanie potravín.  
Z hľadiska zdravej výživy akcent v tematickom celku je na:  

- potraviny rastlinného pôvodu,  

- potraviny živočíšneho pôvodu,  

- typické potraviny v iných krajinách,  

- potraviny v supermarketoch, obalové materiály  

a identifikačné údaje na nich pre spotrebiteľa,  

- príprava jednoduchého jedla,  

- príprava narodeninovej torty,  

- stolovanie.  

5. ĽUDOVÉ TRADÍCIE A REMESLÁ 

1. Skúmanie vlastnej kultúry  
Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií  

2. Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami  
Skúmanie vlastných tradícií spojenými s vianočnými  a veľkonočnými sviatkami.  

Navrhnutie, vytvorenie vianočných (veľkonočných) ozdôb a doplnkov.  

Uvažovanie (premýšľanie) o ich význame a využití.  

3. Spoznávanie ľudových remesiel  
Žiaci poznávajú základné ľudové remeslá, ktoré sa v minulosti vyskytovali v ich regióne 

(napr. drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo ...) Skúmajú históriu týchto remesiel. Zhotovujú 

produkty starých ľudových remesiel.  

Žiak už v mladšom školskom veku by mal poznať zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a 

krajiny, v ktorej žije. Pri poznávaní ľudových tradícií žiak používa rôzne druhy technických a 

prírodných materiálov. Patrí k nim drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých drevín, šúpolie, slama, 

rôzne druhy papiera. Ľudové remeslá sú pre niektoré lokality Slovenska charakteristické 

remeslami. Tie sa môžu poznávať v rámci exkurzií, besied s ľuďmi, ktorí sa špeciálne venujú 

remeslám, návštevou múzeí a vlastnou aktivitou t. j., zhotovením predmetu, ktorý úzko súvisí 

s ľudovým remeslom. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
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Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu : 

Výtvarná výchova má v edukačnom systéme jedinečné postavenie. Prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 

cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Predmet v sebe zahŕňa okrem 

tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy výtvarných disciplín – dizajn, 

fotografiu, architektúru, elektronické média a multimédiá. Na primárnom stupni plynulo 

nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na 

bohatosť detskej fantázie, obrazotvornosť a zvedavosť. 

Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s autizmom rozvíjať grafomotorické zručnosti, 

hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú komunikačné 

schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie. V 

prípade žiakov s autizmom motorické schopnosti nie sú narušené dôsledkom ich primárnej 

poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú komplexným spôsobom. 

Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní narušených 

zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných schopností, s 

dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu výtvarná 

výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

Pre všestranné rozvíjanie žiakov s autizmom je dôležité používať aj techniky rôznych 

podporných terapií.   

Predmet výtvarná výchova má na prvom stupni má silné terapeutické pôsobenie. Veľa žiakov 

s autizmom reaguje hypo- alebo hypersenzitívne na hmatové vnemy, čo sa demonštruje 

problémovým správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými plastickými materiálmi môžu 

mať na hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u žiakov s autizmom pozitívny 

vplyv. 

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede  alebo v špeciálnej učebni. Vyučovanie 

sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. Môže sa  

obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 

kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ. Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna 

výchova, multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba 

projektov. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu :  
Ciele predmetu výtvarná výchova sa delia na kognitívne, senzomotorické, 

socioafektívne, ktoré sa vzájomne prelínajú : 

- formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka vo výtvarnej  oblasti  

- primerane veku si vytvárať vlastné názory a postoje 
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- rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr 

- získať poznatky o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre na primeranej úrovni 

- chápať zmysel umenia a estetickej činnosti v každodennom živote 

- na primeranej úrovni opisovať zážitky z vnímania umeleckých diel 

- získať povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia 

- vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými prostriedkami vzhľadom na ich 

individuálne zvláštnosti jedinca  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

Ciele: 

- vytvárať priestor pre synestetické vnímanie sveta - uplatnenie zmyslových modalít čuchu, 

   hmatu a chuti 

- podporovať formovanie vlastných spôsobov sebavyjadrovania 

- aktívne sa podieľať na utváraní najbližšieho životného prostredia 

- výtvarné témy upravovať individuálne 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu 

- rozvíjať lateralitu 

- rozvíjať priestorovú orientáciu 

- rozvíjať koordináciu oko - ruka 

- rozvíjať pozornosť 

- rozvíjať priestorovú pamäť 

- rozvíjať vnímanie 

- rozvíjať kreativitu a improvizáciu 

- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania 

 

4. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém, ktoré zodpovedajú riešeniu určitého 

výtvarného problému, ktorý sa v priereze nasledujúcich ročníkov opakuje so stupňujúcou 

s náročnosťou.  

I. Výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 

- plošné a priestorové geometrické tvary, zosvetľovanie a stmavovanie farby, tóny sivej farby 

 

(Vedieť obrázok rozdeliť na geometrické časti, následne ho opäť poskladať. Poskladať zviera 

z plošných geom. tvarov. Používať základné farby, miešať ich,  zosvetľovať, stmavovať 

farebné tóny, posudzovať rozdielnosti farebného ladenia) 

 

II. Výtvarný jazyk / kompozičné princípy a možnosti kompozície 

-kompozícia novotvaru na základe prienikov rôznych obrysov  

-kompozícia predmetov, ich vzájomné prekrývanie 

-kompozícia ako hracia plocha 

-mierka  

(Chápať priestorové vzťahy videné v skutočnosti, prekrývanie predmetov a ich vzájomnú 

mierku. Pozorovať predmety v reálnom priestore. Pochopiť, že umiestnenie predmetov mení 

ich veľkosť a výraz. Vnímať celú plochu formátu a možnosť rôzneho vedenia čiary.) 
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III. Podnety výtvarného umenia – výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 
Umenie antického Grécka 

( Pripraviť jednoduchý labyrint. Ilustrovať prečítanú grécku báj.) 

 

IV. Podnety výtvarného umenia 

Paketáž, materiálový reliéf, Copy art, tlač z výšky 

( Oboznámiť sa s technikou paketáže, kašírovania a  servítkovou technikou. Technika 

odlievania, tlač z výšky, Objavovať v odtlačku – negatívny tvar. Vyhotoviť darček. ) 
 

V. Podnety fotografie 

-koláž, montáž z fotografií 

(Tvorivo a esteticky doplniť fotografiu, doplnenie farebne a tvarovo prispôsobiť originálu.) 

 

VI. Podnety filmu a videa 

-filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo, priestor filmu, rám, filmová scénografia 

(Oboznámiť sa s dôležitými pojmami scénografie) 

 

VII. Podnety architektúry 

Výraz architektúry 

(Stvárniť historické prostredie v obci, komponovať architektonické objekty na ploche. 

Tvorivo stvárniť fantastický architektonický objekt.) 

 

VIII. Podnety dizajnu 

Grafický dizajn (symbol, znak, novotvar) 

(Vytvoriť erb svojej rodiny na základe pozorovania  erbov dedín, panovníckych rodov...). 

Vytvárať novotvary z vystrihnutých obrázkov (misko - hrnček, mačkopes, rádio - televízor...) 

 

IX. Podnety tradičných remesiel 

Bábkarstvo 

(Vytvoriť jednoduchú bábku. Oboznámiť sa s rôznymi typmi bábok a ich vedením - maňušky, 

marionety...) 

 

X. Podnety elektronických médií 

Kreslenie prostredníctvom počítača 

(V skicári poznať techniku vytvárania jednoduchých obrazov na počítači - funkcia čiary, 

gumy, vypĺňanie plôch) 

 

XI. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Podnety prírodovedy 

(Pozorovať zmeny látok a ich využitie: -kreslenie voskom v studenom stave –kreslenie 

roztopeným voskom, zažehľovanie) 

 

XII. Škola v galérií (galéria v škole) 

Atribúty ikonografie ( Poznať pojem ikonografia, čo znamená moje meno.)  
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

Predmet hudobná výchova je východiskom poznávania národného a svetového 

kultúrneho dedičstva a prispieva k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Hudobná výchova podporuje u žiakov s autizmom rozvoj komunikácie. Hudba produkovaná 

pedagógom, alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje dieťa do takých 

hudobných aktivít, pomocou ktorých sa ono učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi a s 

dospelými. Slová sú abstraktné a pre dieťa s autizmom predstavujú bariéru. Hudba je 

flexibilnejšia, zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako 

uvoľnenie a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre dieťa. 

Najproduktívnejšie sú interakcie medzi dieťaťom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre 

zlepšenie účinkov hudby je vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne 

závislé od senzorického vnímania každého dieťaťa). Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, 

aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, 

aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri  

vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností 

všetky skupiny žiakov. V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od 

hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, v súlade so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené, podľa aktuálnych príležitostí,  návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 

 

3. Ciele predmetu 

         Cieľom hudobnej výchovy v 3. ročníku ZŠ je nadviazať na zručnosti a vedomosti 

získané v 2. ročníku, pokračovať v nich a naďalej využívať hudobné experimentovanie ako 

príležitosť na uplatňovanie poznávania zákonitostí hudby. Naďalej je potrebné pokračovať v 

budovaní  kompetencií: 

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných    

vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov 

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

- vnímať hudobné umenie  ako prirodzenú súčasť života 
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- poznávať a interpretovať detské riekanky a slovenské ľudové piesne  

- pochopiť úlohu ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti, prostredníctvom poznania a   

interpretácie slovenských ľudových piesní  

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier 

k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Ciele: 

- získať základy národnej identity a vlastenectva 

- uvedomovať a rozlišovať mravné a estetické hodnoty 

- vnímať umelecké hodnoty rôznych kultúr 

- rozvoj komunikácie a uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne 

zmierňovanie nežiaducich foriem správania). 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. Vokálno - intonačné činnosti 

Slovenské ľudové piesne (detské, tanečné, žartovné), piesne susedných národov, detské 

tanečné piesne súčasných autorov v rozsahu c1-  c2. Krátke hlasové intonačno – rytmické 

a sluchové cvičenia, hudobné hry ( na ozvenu, otázka – odpoveď, rytmické a melodické 

doplňovanie). 

II. Inštrumentálne činnosti 

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia. 

III. Hudobno – pohybové činnosti 

Jednoduché tance( jednokročka, dvojkročka, mazúrka, valčík, elementárna pohybová 

improvizácia na hudbu) 

IV. Percepčné činnosti 

Skladby skladateľov 20. a 21.storočia 

V. Hudobno – dramatické činnosti 

Hudobno – dramatické etudy, hry, hudobno – dramatický celok. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Charakteristika predmetu 
 Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantné na telesné, funkčné a 

pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia , zdravotne orientovanej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a 

praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 
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sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k 

pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese komunikácie. 

 Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu a pohybových cvičení, hier a súťaží 

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu 

V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom 

  

3. Ciele predmetu 

Ciele telesnej a športovej výchovy vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné 

plnenie cieľov primárnej edukácii prispieva k naplneniu všetkých všeobecných cieľov. 

Všeobecné ciele telesnej a športovej výchovy sú:  

- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,  

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových hrách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu, 

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,  

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

 Hlavným cieľom telesnej a športovej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna 

stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na 

zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 Predmet telesná výchova v 3. ročníku oboznamuje žiakov o vlastných pohybových 

možnostiach, vnímaniu zdravia a pohybovej aktivity a jeho uplatňovaní v každodennom 

živote. Podieľa sa na osvojovaní elementárnych pohybových zručností a návykov, o 

prezentovaní pozitívneho vzťahu k ich realizácii a aplikovaní v každodennom živote. 

Predmet telesná a športová výchova rozvíja pohybové kompetencie v nasledovných 

oblastiach: 

- základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti, 

- manipulačné, pohybové a prípravné športové hry, 

- psychomotorické cvičenia a hry, 

- aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti, 

- kreatívne a estetické pohybové činnosti. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 
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4. Obsah predmetu 

Tematický celok: Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti 

Poradová príprava. 

Skákačky, naháňačky, triafačky. 

Kotúľ vpred a kotúľ vzad. 

Techniky rýchleho behu. 

Zdokonaľovanie techniky hodu. 

Skok do diaľky z miesta.  

Stoj na lopatkách. 

Cvičenia na lavičkách a s lavičkami - rozvoj rovnováhy. 

Skákanie cez švihadlo. 

Zoskoky z vyšších plôch - cvičenia s debničkami. 

Nácvik gymnastickej zostavy.  

Nácvik šplhu na tyči/ lane. 

Hod kriketovou loptičkou. 

Tematický celok: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

Skákačky, naháňačky, triafačky. 

Pohybové hry: skákanie cez švihadlo, preťahovanie sa pomocou švihadla. 

Prípravné športové hry (k tenisu - hádzanie a chytanie, rýchlosť a obratnosť - vpred, alebo 

späť. 

Vybíjaná.  

Loptová hra - futbal. 

Tematický celok: Psychomotorické cvičenia a hry 

Relaxačné cvičenia na rozvíjanie správneho držania tela a správneho dýchania. 

Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov. 

Pohybové cvičenia zamerané na koncentráciu a pozornosť. 

Správne držanie tela, polohy tela a jeho častí. 

Strečingové cvičenia.  

Tvorivá dramatizácia. 

Cvičenia na rozvíjanie rovnováhy a priestorovej orientácie 

Tematický celok: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Pohyb v zimnej prírode - korčuľovanie. 

Pohyb v zimnej prírode - hry so snehom a na snehu (hádzanie snehových gúľ, vytváranie  

stôp ...) 

Pohybové hry v prírode. 

Turistika a pohyb v letnej prírode – chôdza po rôznych povrchoch. 

Pešia turistika a prekonávanie terénnych prekážok. 

Tematický celok: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

Správne držanie tela, kultivovaný pohybový prejav. 

Jednoduché rytmické cvičenia spojené s vytlieskávaním a vydupávaním a hraním na 

tamburínu. 

Pohybová tvorivosť - improvizácia. 

Nácvik tanečných krokov spojených s držaním tela. 

Hudobno - tanečné pohybové hry 

 

 

 

 

 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 145 

4. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Charakteristika predmetu 

Predmet katolícke náboženstvo je výchovno-vzdelávacím predmetom a  vyučuje sa 

podľa učebných osnov schválených Konferenciou biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 

na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. 

Žiaci si prostredníctvom neho majú osvojiť vedomosti a skúsenosti, ktoré neskoršie 

ovplyvnia ich život a budú mať neodmysliteľný vplyv na ich celkový pozitívny postoj 

k životu.  Žiakom sprostredkúva základné pravdy o Bohu, na základe ktorých sa budú aj ďalej 

formovať a rozvíjať v kresťanskom životnom štýle vo všetkých oblastiach spoločenského a 

osobného života.  

Štvrtý ročník sa zameriava na poznávanie nádeje. Táto v žiakovi prehlbuje a rozvíja 

dôveru, ktorá mu umožňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do 

sveta. Na jednej strane sa stáva nezávislé a na druhej pociťuje potrebu spoločenstva. Svoj 

spoločenský rozmer rozvíja v upevňovaní vzťahov medzi jednotlivcami ale aj spoločenstvom. 

Potreba spoločenstva je veľmi silná, prejavuje sa túžbou začleniť sa. Uvedomuje si potrebu 

spoločenstva s ľuďmi a s Bohom. Učí sa počúvať druhých, učí sa zriekať pre iných. Dokáže 

vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja pozitívny postoj k životu. 

Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie a prehlbovanie 

vo vyšších ročníkoch.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo vyučuje ako 

povinný predmet.  

 
2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 5. ročníku v predmete katolícke náboženstvo 

2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín 

je navýšený, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Učivo katolíckeho náboženstva je usporiadané do ročníkových tém, pre 4. ročník je to téma: 

POZNÁVANIE NÁDEJE. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, kmeňovú triedu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu :  
Ročníkovým cieľom predmetu katolícke náboženstvo v 4. ročníku je : 
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Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. 

Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života. 

Ročníkový symbol: LOĎ 

Okrem tohto cieľa má každá z nižšie uvedených tém vlastné ciele – kognitívne, afektívne 

a psychomotorické. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania : 

Obsah vzdelávania vo 4. ročníku je rozdelený do nasledovných tematických okruhov : 

1. téma: CESTA NÁDEJE 

dotácia hodín 8 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: jedinečnosť, budovanie vzťahov, nádej 

Ciele témy 

Kognitívny: Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu. 

Afektívny: Vnímať potrebu sebariadenia. Akceptovať vzájomnú spätosť s celým 

stvorenstvom. 

Psychomotorický: Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej 

blízkosti. 

Obsahový štandard 

Cesta k sebe – som jedinečný 

Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo) 

Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého, vezmi do 

archy....) 

Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej blízkosti) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť čím je človek jedinečný 

• reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche 

• nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche a zodpovedným prístupom k 

prírode 

• vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje 

• objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu 

• objavovať zodpovednosť za prírodu a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského života 

• vnímať potrebu sebariadenia 

• akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom 

• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti. 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči 

• je schopný sa stíšiť 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 
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kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje jedinečnosť človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba 

• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje duchovný rozmer človeka 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• oceňuje jedinečnosť človeka a rešpektuje ju v životných situáciách 

Environmentálna výchova: 

Žiak 

• je schopný ekologického postoja – ochrany prírody 

 

2. TÉMA: BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI 

dotácia hodín 16 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou 

Kľúčové pojmy: Biblia, biblické posolstvo, posolstvo nádeje 

Ciele témy 
Kognitívny: Porozumieť základnému deleniu kresťanskej Biblie. Identifi kovať sa s postojmi 

nádeje v živote biblických postáv. Na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú 

skúsenosť „mať smer“ ako základný predpoklad pre zmysel. Vysvetliť podobenstvá o Božom 

kráľovstve ako obrazné príbehy približujúce Božie kráľovstvo a cestu k nemu. Interpretovať 

biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva a zachraňujúceho 

Božieho konania. 

Afektívny: Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva. 

Psychomotorický: Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv. 

Obsahový štandard 

Biblia kniha kníh 

Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš a Izaiáš – 

kmeň Jesseho 

Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária) 

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá o Božom kráľovstve) 

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove zázraky) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie 

• reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona 

• jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 

Betlehem...) a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje 

• interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie očakávanej 

nádeje na príchod Vykupiteľa 

• identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv 

• na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako 

základný predpoklad pre zmysel 

• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva. 

• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv 
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• vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy približujúce Božie 

kráľovstvo a cestu k nemu 

• interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva  

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 

• rozumie reči podobenstiev 

• je schopný sa stíšiť 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• objavuje potrebu učenia sa 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje krásu biblického posolstva pre svet 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje biblický rozmer nádeje 

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vie vyjadriť radosť zo života a osvojuje si pozitívny postoj k životu 

 

3. TÉMA: NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ 

dotácia hodín 8 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: strach, smrť, dôvera 

Ciele témy 

Kognitívny: Objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, 

zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou smrť. Objaviť posolstvo veľkonočného 

tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť. 

Afektívny: Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života. Vnímať 

sviatosť zmierenia a Eucharistie ako cestu od smrti k nádeji na večný život. 

Psychomotorický: Refl ektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. Rozvíjať postoj empatie k 

ľudskému utrpeniu. 

Obsahový štandard 

Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 

Bože, kde si? (Jób) 

Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára) 

Ježiš – silnejší ako smrť 

Sviatosť pomazania chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská nádej už končí 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie 

• vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života 

• vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a 

kresťanským pohľadom na zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 

• reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 149 

• objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a 

kresťanskou nádejou presahujúcou smrť 

• objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 

presahujúcu smrť 

• objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo veľkonočného tajomstva v 

kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť 

• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je silnejší ako smrť 

• rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so 

životom a smrťou a náboženskú hĺbku ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 

• rozumie empatickej komunikácii 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• objavuje potrebu tvorivého učenia sa 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku 

• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je schopný vnímať smrť ako súčasť života a je otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje 

4. téma: SVEDECTVO NÁDEJE 

dotácia hodín: 10 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: kresťania, kresťanské cirkvi 

Ciele témy: 

Kognitívny: Prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať 

spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou. 

Afektívny: Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví. 

Psychomotorický: Vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich 

v našej krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť). 

Osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií. 

Obsahový štandard 

rôzne veže v jednom meste 

kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine (regióne) 

miesta pre spoločné slávenie, prácu, a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s kresťanmi 

iných cirkví 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a 

rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou 

• vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví 

• vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v našej krajine 

(regióne) a navrhnúť spoločnú angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť) 
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• osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami 

• rozumie potrebe ekumenického dialógu 

• osvojuje si vhodnú argumentáciu 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• objavuje potrebu tvorivého učenia sa 

kompetencie k riešeniu problémov 

Žiak 

• hľadá spôsoby riešenia problému 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• váži si krásu kresťanských stavieb chrámov 

• učí sa tolerancii 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

•objavuje kresťanské posolstvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený 

angažovať sa pre ich rozvoj 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova 

Žiak 

• je schopný vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a je schopný prijať túto 

skutočnosť 

 

5. téma: PRAMEŇ NÁDEJE 

dotácia hodín: 4 hod  s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: modlitba, Božia prítomnosť 

Ciele témy 

Kognitívny: Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer 

človeka. Na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery. 

Afektívny: Vnímať potrebu stíšenia. 

Psychomotorický: Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v 

modlitbe. 

Obsahový štandard 

Modlitba – život v Božej prítomnosti 

Bože, si pri mne (Žalm 139) 

Boh – stred kresťanského spoločenstva 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka 

• na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery 

• vnímať potrebu stíšenia 

• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe 

Rozvoj kompetencií: 
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komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• je schopný sa stíšiť 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

buduje vzťah dôvery 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja duchovné hodnoty 

• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s 

modlitbou 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• vníma svoj duchovný rozmer 

• je vnímavý pre sústredenie, stíšenie a načúvanie. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(6 hodín týždenne, 198 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 6 

Školský vzdelávací program: 6 

 

1. Charakteristika predmetu 
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je 

naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku 

a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej i písomnej.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, 

slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci 

prvok možno zahrnúť takzvané tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok ako preniknúť 

do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka 

zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade 

aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne 

využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti (chápeme tým obdobie posledných 

desaťročí) sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky 

predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, 

lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.  

Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích 

predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej 

úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce.  

Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom  živote nie je 

uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie 

spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych 

ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre 
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využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným 

materiálom  nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový 

prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení 

Predmet formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, 

vzťah k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje 

pozitívne vzťahy. Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaženosti 

žiakov. Vyučovací predmet má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretože vytvára 

predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program  stanovuje v  predmete slovenský jazyk a literatúra 6 - 

hodinovú dotáciu zhodne so ŠVP.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v 

kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú 

učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, 

ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a 

naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna 

zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a 

vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:  

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania),  

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 

reči,  

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a 

štylistickej,  

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,  

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,  

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,  

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,  

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,  

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,  

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj 

písomnej).  

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i 

písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o 

to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho 

ktorého žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) žiadajú 

presné usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania, a to tak v metódach a 

formách ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to 

násilné, ale pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti. 

Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u 

žiaka ako i učiteľa.  

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie 

v praktickom  živote aj v písomnom  prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez 

toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.  
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Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať k hlbšiemu 

poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci 

budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa 

budú ním aj písomne vyjadrovať 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete: 

- nevyužívanie  (nezvládanie)  modulačných  prvkov  hlasu  je  nutné  u  žiakov  rešpektovať 

(monotónne čítanie a pod.) napriek tomu, že  učebné  osnovy  uvádzajú  aj  nácvik  modulácie 

hlasu, keďže niektorí žiaci ho môžu zvládnuť. Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň 

techniky  čítania  u žiaka  presiahne  úroveň  jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude  

v súlade s úrovňou chápania čítaného textu, 

- okrem  textov  na  čítanie  je   potrebné  takmer  vždy  využívať  aj  ilustrácie  znázorňujúce 

kľúčové   slová  (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a pod.)  alebo  skutočné 

predmety, resp. predvádzanie činností, 

- pri nácviku pozornosti žiaka, ale aj pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme 

ho upútali témami jemu  blízkymi,  ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena 

- obsah textov by mal rešpektovať skutočnosť, že chápanie textu, viet a odkazov sťažuje 

charakteristická črta autizmu – doslovné chápanie slov a slovných spojení. Ide napr. o 

dôslednú konkretizáciu („preskočiť riadok” v skutočnosti znamená niečo iné, než čo žiadame 

od žiaka pri čítaní), o stotožňovanie počutého a čítaného s tým, čo dieťa už pozná (výraz v 

literárnom príbehu “zomrieť od smiechu“ vyvolá v žiakovi opačnú predstavu, než sa 

ustáleným slovným spojením sleduje), o neschopnosť postrehnúť moduláciu hlasu (je ťažké, 

často až nemožné využívať prostriedky metakomunikácie). 

 

4. Obsah predmetu 

 

Ciele - kompetencie Tematický celok a témy 

( obsahový štandard) 

prierezové témy 

Očakávané vzdelávacie 

výstupy 

( výstupový štandard) 

Vybrané slová  

Delenie hlások  

Ohybné slovné druhy  

Učivo gramatiky prepojiť s 

učivom slohovým. 

Využívať slohové témy 

(opis, inzerát, rozprávanie).  

 

 

 

 

Jazyková zložka 

Vybrané slová, písanie i, í y, 

ý v ďalších vybraných 

slovách a odvodených 

slovách. Delenie hlások, 

ohybné slovné druhy – 

podstatné mená, prídavné 

mená, zámená, číslovky, 

slovesá, základné pojmy, 

definícia, identifikácia v 

cvičeniach, určovanie 

kategórií.  

Žiak vie: 

Používať pravopisné návyky 

v už  prebratých vybraných 

slovách a nacvičuje nové 

vybrané a odvodené slová. 

Vie ich samostatne používať v 

cvičeniach, texte, v diktátoch 

a kontrolných cvičeniach.  
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Pojem predpona  

Delenie predponových slov  

Slabičné a neslabičné 

predpony  

Naučiť žiakov učivo o 

predponách, explicitne ho 

používať v slohových 

útvaroch. Rozširovanie 

slovnej zásoby.  

 

Tvorenie slov.  
Odvodenie slov pomocou 

predpôn. Pravopis a 

výslovnosť predponových 

odvodenín.  

Slabičné a neslabičné 

predpony . 

 

 

 

 

Žiak vie: 

Rozdeliť slová na predponu a 

slovotvorný základ. Vie tvoriť 

nové slová prostredníctvom 

rôznych predpôn. Vie 

identifikovať slabičné a 

neslabičné predpony. Pozná 

význam nových slov a vie ich 

používať vo vetách, v textoch.  

 

Pravopis ďalších vybraných 

slov. 

Využitie pravopisu 

vybraných slov pri tvorbe 

umeleckého a vecného 

textu, v rôznych 

komunikačných situáciách. 

 

Pravopis slov s i/í, y/ý po 

obojakej spoluhláske  
Pravopis ďalších vybraných 

slov. Príbuzné slová. Poznať 

ich význam. Geografické 

názvy s i, í a y, ý po obojakej 

spoluhláske.  

 

Žiak vie: 

Používať pravopisné návyky v 

písaní ďalších vybraných slov 

a významovo príbuzných 

slov, pravopisné zručnosti v 

písaní geografických názvov.  

 

Delenie hlások  

Znelé a neznelé hlásky  

Spodobovanie na konci 

slova, uprostred slova ,  

na hranici slov  

Praktické využitie v textoch 

(slohových alebo 

čítankových). Písanie 

diktátu a pravopisných 

cvičení.  

 

 

Delenie hlások 

Spodobovanie spoluhlások. 
Pravopis a správna 

výslovnosť spoluhlások na 

konci slov, na 

morfematickom švíku, 

hranici slov. Rozdelenie 

hlások na znelé a neznelé. 

Identifikácia spodobovania. 

Vysvetliť pravidlo písania 

spoluhlásky f.  

 

 

 

 

 

 

Žiak vie: 

Vymenovať znelé a neznelé 

spoluhlásky. Ovláda ich 

správnu výslovnosť na konci, 

v strede slov a na hranici 

dvoch slov. Vie, že pravidlo o 

spodobovaní platí len pre 

výslovnosť. V pravopise sa 

spoluhlásky zapisujú bez 

spodobenia. Pravidlo o 

spodobovaní žiak ovláda 

nielen teoreticky, ale dokáže 

ho používať najmä prakticky. 

 

 

Priama reč  

Uvádzacia veta  

Bodkočiarka  

Úvodzovky  

Využívať učivo o priamej 

reči v rôznych 

komunikačných situáciách. 

Napr. v slohu - v rozhovore 

na danú tému alebo v 

interview.  

 

Priama reč 

Definícia priamej reči. 

Úvodzovky v priamej reči. 

Písanie uvádzacej vety (pred, 

v strede alebo na konci 

priamej reči). Interpunkcia v 

priamej reči (bodkočiarka, 

čiarka, otáznik, výkričník).  

 

Žiak vie: 

 Identifikovať priamu reč v 

texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu 

vetu od priamej reči. Vie 

prakticky pouţívať priamu reč 

v písomnom prejave. Správne 

pouţíva interpunkčné 

znamienka v priamej reči. 

Rozozná priamu reč v 

hovorenom slove.  
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Podstatné mená  

Prídavné mená  

Zámená  

Číslovky  

Slovesá  

Rozšírenie učiva o 

základných slovných 

druhoch.  

Podstatné mená, funkcia 

podstatných mien.  

Gramatické kategórie 

rod, číslo a pád podstatných 

mien.  

Zhoda podstatného a 

prídavného mena v rode, 

čísle a páde.  

Funkcia zámen.  

Druhy zámen.  

Poznatky o slovných 

druhoch aplikovať pri 

tvorbe textov, v jazykových 

alebo v slohových 

cvičeniach.  

 

Slovné druhy 

Rozšírenie poznatkov o 

ohybných slovných druhoch. 

Gramatické kategórie rod, 

číslo a pád podstatných mien. 

Triediť a zoskupovať 

podstatné mená podľa rodu a 

zakončenia (podľa pádovej 

prípony a spoluhlásky pred 

ňou) ako prípravu na 

vyvodenie systému vzorov vo 

vyšších ročníkoch.  

Určiť rod, číslo a pád 

prídavných  

mien na základe zhody s 

podstatným menom  

Zámená – funkcia zámen vo 

vete. Druhy zámen: osobné a 

privlastňovacie.  

Číslovky, definícia, delenie 

čísloviek na základné a 

radové. Pravopis čísloviek v 

obore do 100.  

Slovesá – zopakovať 

definíciu slovies. Gramatické 

kategórie: osoba, číslo, čas 

slovies. Neurčitok. Časovanie 

slovies.  

Žiak vie: 

Rozlíšiť všeobecné a vlastné 

podstatné mená.  

Vie uplatniť správny pravopis 

vo vlastných podstatných 

menách.  

Žiak ovláda jednotlivé pády 

(otázky aj ich latinské názvy). 

Podľa nich vie vyskloňovať 

podstatné mená. Ovláda tvary 

podstatného mien a vie ich 

používať v texte. Vie určovať 

gramatické kategórie rod, 

číslo  

a pád podstatných mien.  

Rozozná zámená v texte. Vie, 

že nahrádzajú podstatné a 

prídavné mená. Vie určiť 

základné druhy zámen.  

Žiak vie nielen vyhľadať 

slovesá v texte a pozná ich 

funkciu, ale naučí sa aj 

gramatické kategórie slovies 

(osoba, číslo a čas).Vie 

vyčasovať slovesá. Vie určiť 

u slovies neurčitok.  

Funkcia neohybných 

slovných druhov vo vete.  

Príslovky  

Predložky  

Spojky  

Častice  

Citoslovcia  

Poznatky o slovných 

druhoch aplikovať pri 

tvorbe textov, v jazykových 

alebo v slohových 

cvičeniach.  

 

Neohybné slovné druhy 

Triedenie neohybných 

slovných druhov. Ich funkcia 

a následne identifikácia v 

texte. Príslovky, predložky a 

spojky – slovné druhy, s 

ktorými sa žiaci stretli už v 

minulých ročníkoch. Učivo 

vyvodíme z cvičenia a textov. 

Naučíme žiakov pravopis 

predložiek a ich správnu 

výslovnosť. Vyvodíme ich z 

prvotných predložiek s 

priestorovým významom na 

do, v, s/so, z/zo Pravopis a 

výslovnosť predložiek s/so, 

z/zo, pravopis a výslovnosť 

predložiek s/so, k/ku v 

spojení s osobnými 

zámenami. 

Naučíme žiakov identifikovať 

v texte spojky  

Žiak vie: 

Triediť slovné druhy na 

ohybné a neohybné. Pozná 

funkciu neohybných slovných 

druhov a následne ich vie 

vymenovať. Vie ich 

identifikovať v cvičeniach, v 

texte. Žiak ovláda výslovnosť 

a pravopis predložiek. Vie 

používať spojky. Pozná 

spojky, ktoré sa vyskytujú v 

textoch najčastejšie. Vie ich 

prakticky používať vo vete. 

Menej známe neohybné 

slovné druhy – častice a 

citoslovcia vie identifikovať v 

texte. Pozná ich funkciu. Vie 

vymenovať aspoň niektoré a 

vie ich použiť v hovorenom aj 

písomnom prejave.  
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Spojky – vyvodiť z textu, z 

aktívnej lexiky žiaka. 

Zameriame sa na 

najfrekventovanejšie spojky 

(a, ale, keď, aby, že atď.).  

Častice – vyvodiť z textu, 

upozorniť na najviac 

používané výrazy súhlasu, 

nesúhlasu, istoty, 

pochybnosti (áno/nie, hádam, 

asi, možno, naozaj, určite a 

i.).Citoslovcia – vyvodiť z 

textu, zo zvukomalebných 

slov.  

Umelecký a vecný text  

Kľúčové slová  

Prezentovať oba druhy 

textov. V komunikačných 

prejavoch žiakov dbať na 

umelecký prednes. Zachytiť 

kľúčové údaje z písomného 

textu (formou poznámok). 

Podporovať tvorivosť na 

primeranej úrovni.  

 

Sloh 

Umelecký a vecný text  
Poukázať na základné 

rozdiely medzi umeleckým a 

vecným textom. Najviac 

používané kľúčové slová v 

umeleckom a vecnom texte. 

Ich vyhľadávanie v texte. 

Reprodukcia podľa osnovy.  

 

Žiak vie: 

Pomenovať jednotlivé druhy 

textu správnym pojmom. 

Pozná kľúčové slová a 

následne ich vie použiť v 

umeleckom alebo vo vecnom 

texte. Spätne ich vie v texte 

vyhľadať. Vie k textu vytvoriť 

osnovu. Ovláda pojem 

reprodukcia a vie ju prakticky 

zrealizovať. Žiak vie 

postrehnúť vecné chyby v 

počúvanom texte a vie ich 

opraviť.  

 

V ústnom prejave využívať 

verbálne i neverbálne 

prostriedky. V 

komunikačných situáciách 

používať niektoré stratégie 

na riešenie konfliktu. Napr. 

naučiť žiakov „hádať sa“ .  

 

 

 

 

 

 

Diskusia  

Názor  

Pojem diskusia a názor. 

Diskutovať so žiakmi na 

rôzne témy (najlepšie také, 

ktoré sú z blízkeho okolia 

žiaka, zamerané na bežný 

život). Učiteľ môže umelo 

vytvoriť konfliktnú situáciu a 

následne vyzvať žiakov na 

prejavenie vlastného názoru k 

danej situácii. Situácia môže 

byť reálna alebo vymyslená.  

 

 

 

Žiak vie: 

Diskutovať na určitú tému 

vybratú učiteľom/žiakom. 

Ovláda pojem diskusia. Dôraz 

kladie najmä na riešenie 

konfliktnej situácie. Žiak vie 

vyriešiť primeranú konfliktnú 

situáciu. Pozná niektoré 

stratégie riešenia konfliktu. 

Vie sa napr. „pohádať“ so 

spolužiakom o nejakom 

probléme (primeraným 

spôsobom a primeranými 

jazykovými prostriedkami). 

 

 

Opis osoby, ústne, písomne  

V písomnom prejave 

využívať metódy tvorivého 

písania.  

 

Opis - neučíme definíciu 

slohového útvaru. Zamerať sa 

na opis osoby, ústne aj 

písomne . Všímať si 

charakteristické črty a 

Žiak vie: 

Charakterizovať opis osoby. 

Vie ústne opísať vonkajšie 

črty osoby napr. spolužiaka, 

rodiča, súrodenca, kamaráta.  
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vlastnosti osoby  

 

Pozná základné charakterové 

vlastnosti, povahové črty 

opisovanej osoby. Veľmi 

stručne vie danú osobu opísať 

aj písomne  

 

Oboznámiť žiakov s 

cieleným rozhovorom – 

interview.  

 

Cielený rozhovor -

Interview  
Tvorba otázok a odpovedí. 

Cvičenie vzájomnej 

komunikácie  

 

Žiak vie: 

Definíciu cieleného 

rozhovoru. Pozná jeho cudzí 

názov – interview. Vie 

skoncipovať jednoduché 

otázky a odpovede. Napr. so 

spolužiakom zrealizuje krátke 

interview o aktuálnej udalosti.  

Naučiť žiakov pojem 

reprodukcia textu. Naučiť 

žiakov reprodukovať nejakú 

udalosť .  

Naučiť žiakov 

reprodukovať rozprávanie. 

 

Reprodukcia, Reprodukcia 

rozprávania, časová 

postupnosť  
-pojem reprodukcia textu,  

reprodukovať nejakú udalosť 

zo svojho života, alebo života 

iných ľudí . 

 

Žiak vie: 

Ovládať pojem reprodukcia 

rozprávania. Vie ju konkrétne 

zrealizovať v ústnom podaní. 

Dodržiava časovú 

postupnosť- veci, ktoré sa 

udiali na začiatku, stručný 

popis udalosti, ukončenie – 

záver.  

 

Realizácia konceptu v praxi.  

 
Koncept  
Náčrt alebo koncept. 

Definícia. Vysvetliť na 

príklade.  

 

Žiak vie: 

Ovládať definíciu 

konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť 

náčrt slohového útvaru  

 

Všimnúť si udalosť 

spoločenského alebo 

kultúrneho diania, ktorá sa 

má stať v najbližšom čase. 

Vytvoriť o nej plagát. 

Sústrediť sa na text.  

 

Plagát  
Pojem plagát,  

vytvorenie plagátu v skupine 

spolužiakov . 

 

Mediálna výchova 

Žiak vie: 

Zadefinovať pojem plagát. 

Vie na aké účely sa používa. 

Vie vytvoriť jednoduchý 

plagát k nejakej aktuálnej 

udalosti. Žiak realizuje plagát 

najprv v skupine, potom sám.  

 

Oboznámiť žiakov s 

pojmom umelecká 

literatúra.  

Spojiť ho s už prebratými 

pojmami v 3. ročníku ZŠ: 

poézia a próza a doplniť o 

pojem dráma. Učivo 

zdokumentovať na 

konkrétnych ukážkach 

slovenskej aj zahraničnej 

detskej umeleckej literatúry.  

Literárna výchova 

Umelecká literatúra  

Divadelná hra  

Rozdiely medzi umeleckou a 

vecnou (neumeleckou) 

literatúrou. Pojem divadelná 

hra. Dramatické umenie – 

dráma je ďalším literárnym 

druhom. Realizuje sa v 

divadle. Dramatickým 

žánrom určeným najmä 

detskému príjemcovi je 

bábková hra, bábkové 

Žiak vie: 

Odlíšiť pojem umelecká 

literatúra od vecnej poézie. 

Žiak vie, že k umeleckej 

literatúre patrí poézia, próza a 

dráma. Pojem dráma žiak 

nemusí ovládať. Neskôr ho 

rozvinieme pri pojme 

divadelná hra. Žiak vie 

recitovať jednu - dve básne z 

tvorby najznámejších 

slovenských alebo 

zahraničných básnikov. 
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divadlo (maňuškové, 

marionetové). Žiakov 

oboznámime s najznámejšími 

autormi divadelných hier a 

ich dielami pre deti a 

mládež.. Uviesť príklad 

divadelnej hry. Naučiť žiakov 

interpretovať divadelnú hru – 

dôraz  

kladieme na dramatizáciu. 

Dramatizáciu realizovať v 

triede, zahrať si divadelné 

predstavenie. Viesť žiakov k 

tomu, aby si vedeli vytvoriť 

sami divadelnú hru s 

jednoduchým námetom a 

pokúsili sa ju aj zahrať . 

 

Dokáže predniesť kratšie 

prozaické dielo. Dôraz sa 

kladie na recitáciu, výrazové 

prostriedky v prednese.  

Žiak ovláda pojem divadelná 

hra. Vie svojimi slovami 

opísať, čo je divadelná hra, 

vie to povedať na základe 

osobnej skúsenosti. Môže 

povedať názvy divadelných 

hier, ktoré pozná. Pozná 

významných slovenských 

alebo zahraničných autorov 

divadelných hier. Vie 

divadelnú hru interpretovať v 

kolektíve žiakov. Talentovaní 

žiaci môžu vytvoriť samy 

kratšiu divadelnú hru so 

života detí. Vedia ju spoločne 

zahrať.  

Základné druhy médií.  

Vyzdvihnúť ich funkciu pre 

spoločnosť aj pre 

jednotlivca.  

Výchovné využitie 

vhodnosti televíznych a 

filmových predstavení.  

 

Rozhlas  

Televízia  

Film - kino  

Zavedenie pojmov: rozhlas, 

tel 

Znaky, ktorými sa navzájom 

odlišujú.  

Ich využitie v každodennom 

živote. Výchovné využitie - 

vhodnosť a nevhodnosť 

programov pre deti a mládež. 

Ich vplyv na duševné zdravie 

dieťaťa.  

 

Mediálna výchova 

 

Žiak pozná: 

 Pojem rozhlas, televízia, film 

(média). Vie ich pomenovať a 

vie ich navzájom od seba 

odlíšiť. Pozná charakteristické 

znaky rozhlasu, televízie a 

filmu. Vie kde sídlia, pozná 

budovu slovenského rozhlasu, 

slovenskej televízie (prípadne 

iných televízií) a filmu (kiná). 

Film v minulosti a dnes. Vie, 

že sa film v minulosti 

premietal v kinách. V 

súčasnosti na premietanie 

filmu slúži aj televízia, 

prípadne prehrávače DVD, 

videorekordéry. Žiak pozná 

niektoré literárne diela, 

rozprávky alebo iné literárne 

žánre, ktoré boli sfilmované. 

Žiak sa vie primerane správať 

v kine.  

 

Dialóg  

Povzbudzovať žiakov, aby 

sami dokázali skoncipovať 

dialóg, prípadne ho vedeli 

aj prakticky predniesť. 

Využívať kompetencie 

tvorivosti a ústnu 

Dialóg  
Dialóg je súvislý rozhovor 

dvoch alebo viacerých osôb, 

ktoré sú v priamom a 

vzájomnom kontakte. Dialóg 

chápeme najmä v súvislosti s 

literárnym alebo 

Žiak vie: 

Charakterizovať pojem 

dialóg. Vie kedy vzniká a 

koľko osôb sa na ňom 

zúčastňuje. Vie ho 

identifikovať v texte a dokáže 

ho aj prakticky zrealizovať. 
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prezentáciu . 

 

dramatickým dielom. V 

súvislosti s dialógom sa 

vyskytuje prítomnosť 

pohybových prvkov, ktorými 

sa jazykový prejav dopĺňa, 

dokresľuje, obmieňa alebo 

celkom supluje. Napr. 

namiesto jazykových 

prostriedkov sa používajú 

prostriedky mimojazykové 

napr. gestikulácia, mimika.  

 

Pri dialógu vie využívať 

gestikuláciu, mimiku.  

 

 

Využívať analytické 

zručnosti. Realizovať 

analýzu textu, vyhľadať 

kapitoly, strofy a rýmy.  

 

Kapitola  

Strofa  

Rým  
Členenie textu na menšie 

jednotky. Kapitola – pojem, 

charakteristické členenie 

najmä v knižkách. Ide o 

architektonickú jednotku, 

menšiu než diel (zväzok). 

Strofa je skupina veršov 

oddelená od ďalšej strofy.  

Rým zvuková zhoda slabík 

na konci veršov.  

Žiak vie: 

Ovládať pojmy z učebnice v 

súvislosti z textom. Vie v 

básni identifikovať rým, 

ovláda nielen pojem, ale aj 

definíciu. To isté platí aj o 

strofe a kapitole. Žiak vie 

prakticky rozlišovať v textoch 

strofy a kapitoly. Ide o 

pragmatickú stránku výučby. 

V učive o rýme podľa 

zakončenia rozozná 3 druhy 

rýmov: združený aabb, abab, 

abba. Vie ich prakticky v 

básní vyhľadať.  

 

Bájka , 

pracovať s textami bájok 

nielen v súvislosti s ich 

čítaním a interpretáciou, ale 

vyjadriť ich 

prostredníctvom výtvarného 

prejavu. Využiť 

medzipredmetové vzťahy 

výtvarnej výchovy a IKT  

 

Bájka  
Pojem: bájka. Ide o 

vymyslený príbeh s 

výchovným zameraním, v 

ktorom vystupujú zvieratá 

alebo neživé predmety, ktoré 

konajú a hovoria ako ľudské 

bytosti. Z bájky vždy vyplýva 

ponaučenie. Najznámejším 

bájkarom a zakladateľom 

bájky bol Ezop.  

V našej literatúre J. 

Záborský.  

 

Žiak ovláda: 

pojem bájka. Pozná text, 

ktorý je bájkou a vie ho 

odlíšiť od iných textov 

umeleckej literatúry. Po 

prečítaní bájky vie povedať 

ponaučenie, ktoré obsahuje. 

Pozná meno Ezopa ako 

najznámejšieho autora bájok 

a tiež pozná meno J. 

Záborského – nášho 

významného bájkara. 

 

 

Komiks , 

pozornosť zamerať najmä 

na dejovú a literárnu 

stránku komiksu, najmä na 

postupnosť deja (udalosti) 

vyjadrenej v komikse.  

 

Komiks  
Je to sekvenčne usporiadaná 

postupnosť obrázkov alebo 

graficky spracovaný 

(kreslený) príbeh. Má svoj 

dej a na čitateľa pôsobí 

esteticky. Text môže byť 

umiestnený alebo v bublinách 

Žiak ovláda: 

pojem komiks. Vie ho odlíšiť 

od iného druhu detskej 

literatúry. Vie prečítať dej 

komiksu. Pozná postupnosť 

deja. Vie, ktoré obrázky sú 

pred nejakou udalosťou, a 

ktoré nasledujú za ňou. Vie 
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uprostred textu alebo na 

okrajovej časti obrázka. 

Obrázky sú často doplnené 

zvukomalebnými výrazmi.  

 

usporiadať obrázky podľa 

sledu deja. Vie sám alebo za 

pomoci spolužiakov nakresliť 

krátky komiks a napísať k 

nemu text.  

 

 

Prierezové témy: 

Dopravná výchova  
Je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov. Uskutočňuje sa v objekte školy, v okolí školy, na 

ihriskách, ... Cieľom je  

– pochopiť funkcie dopravy  

– uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke 

– pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu a aplikovať návyky v praktickom živote 

Environmentálna výchova 
Prelína sa všetkými predmetmi. Cieľom je rozvoj osobnosti žiaka, nadobudnutie schopnosti 

chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím. Žiaci sa učia 

pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Rozvíja ľudský potenciál žiakov pre plnohodnotný a zodpovedný život. 

Cieľom je :  

– získavanie osobnostnej integrity  

– pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov 

– cvičenia zmyslového vnímania, pamäti, sebakontroly a vzťahy v rodine 

– rozvoj slovnej zásoby, kreativita / tvorenie viet / 

– vzájomné spolužitie, skupinová práca a práca vo dvojiciach 

– využitie voľného času, vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými deťmi 

– dramatizácia rozprávky, rozlíšenie dobra a zla 

– rešpektovanie, podpora, pomoc 

Ochrana života a zdravia 
Integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia. Pri 

pobyte v prírode môžu vzniknúť skutočnosti ohrozujúce človeka a jeho okolie. OŽaZ 

pripravuje jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Poskytuje potrebné 

teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Rozvíja morálne vlastnosti tvoriace základ 

vlasteneckého a národného cítenia.  

Cieľom je: – riešenie mimoriadnych situácií /civilná ochrana /  

– zdravotná ochrana 

– pohyb a pobyt v prírode 

– správne držanie tela, poriadok pri práci 

– bezpečnosť pri používaní elektrických spotrebičov 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 
Spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov – komunikovať, argumentovať, 

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

vytvoriť nejaký produkt. Naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím 

informačných a komunikačných technológií. 

Mediálna výchova 
Žiaci si osvoja stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, aby lepšie 

poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“. 

Cieľom je : – práca s detskými časopismi, príspevky do školského časopisu 

– využitie internetu, interaktívnej tabule vo vyučovaní 
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– kritický prístup k reklame 

– pozvánka na kultúrnu akciu 

Multikultúrna výchova 
Je zaradená do obsahu vzdelávania. Žiaci spoznávajú svoju kultúru ako aj iné kultúry, 

históriu, zvyky a tradície. Cieľom je rozvoj tolerancie, rešpektu voči iným národom 

a kultúram. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu 

Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci štvrtého ročníka ZŠ dosiahnuť 

komunikačnú úroveň A1.1 +, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

(referenčný rámec). Kompletnú úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci 

po skončení piateho ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. 

Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca: 
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba 

aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o 

ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom 

za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť 

(Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, s. 26).  

Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora 

rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť 

žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. 

Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa 

ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú 

otvorenosť pre svet. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v 4. ročníku v predmete anglický jazyk 3- 

hodinovú dotáciu, zhodne so ŠVP. Vyučovanie sa uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom 

prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu 

informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Všeobecné ciele 

- vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

- vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

- rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku, 
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- podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť žiakov vnímať a 

pamätať si, systematicky trénovať jazykové činnosti receptívnym a produktívnym spôsobom), 

sociálny, emocionálny, osobnostný, 

- rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

- rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie; postupne 

zaraďovať čítanie s porozumením a písanie, 

- využívať medzipredmetové vzťahy. 

Sociálne ciele 

- akceptovať seba ako súčasť skupiny, 

- uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

- zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

- akceptovať spolupatričnosť k skupine, 

- vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce, 

- pomáhať iným, povzbudiť ich, 

- rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť, 

- akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

- vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

- požičať niečo, poprosiť o niečo, 

- ospravedlniť sa, 

- rozpoznať a akceptovať chyby, 

- naučiť sa zniesť prehry, 

- prevziať zodpovednosť za seba. 

Kompetencie 

Všeobecné kompetencie 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

- osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v 

cudzom jazyku, 

- sústrediť sa na prijímanie informácií, 

- používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ : 

- používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a 

rozumie im, 

- dokáže predstaviť seba a iných, 

- dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

- dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov. 

Jazyková kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1+: 

- používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a 

záujmov, 

- má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení, 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, 

- dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety, 

- dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu. 

Sociolingválna kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže: 

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 
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- pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

Pragmatická kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1+ dokáže: 

- spájať písmená, 

- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“. 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Receptívne činnosti a stratégie 

Počúvanie s porozumením:  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- identifikovať známe slová, 

- identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov, 

- porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

- porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

- porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

- porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

- porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je 

hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi 

podnetmi. 

Čítanie s porozumením: 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- identifikovať hlásky, 

- vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

- porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

- prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

- porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

- porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch, pohľadniciach. 

Produktívne činnosti a stratégie 

Ústny prejav:  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- pozdraviť sa, 

- predstaviť sa, 

- opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

- klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

- odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch, 

- porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

- vyjadriť, čo má a čo nemá rád, 

- používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

- porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

- jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

- dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 

Písomný prejav:  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

- správne napísať všetky písmená abecedy, 

- správne odpísať slová, krátke vety, 

- napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

- napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 
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3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A1.1+) 

 

Spôsobilosti Funkcie  

 

Príklady slovných 

spojení a viet  

 

Jazyk a jeho použitie  

 

Relating with others 

in a communicative 

situation  
 

Nadviazať kontakt  

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou  

Greetings  

Pozdraviť   
Hello./Hi.  

Good morning.  

Good afternoon.  

Good evening.  

Časovanie 

pomocného slovesa to 

be v jednoduchom 

prítomnom čase.  

 Expressing thanks and 

admiration  

Poďakovať sa  
 

Thank you./Thanks.  

That’s ok.  

Parting  

Rozlúčiť sa 

Good night.  

Goodbye./Bye-

bye./Bye.  

Listening to and 

giving information  
 

Vypočuť si  

a podať informácie  

Asking for information 

and responding  

Informovať  

Are you a pupil ?  

Is she your friend?  

Where is my pen ?  

Who is that?  

What is it?  

There is a school.  

How many books are 

there?  

Časovanie 

pomocného slovesa to 

be v jednoduchom 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, záporu.  

 

Väzba there is/there 

are – oznamovacia 

veta, otázka, zápor.  

 

Opytovacie zámená 

who, what, where, 

how many, which, 

how, when.  

Choosing from given 

possibilities  
 

Vybrať si  

z ponúknutých 

možností  

Identifying  

Identifikovať  
I want a blue sweater..  

The red pen is on the 

table.  

I’m nine years old.  

Neurčitý a určitý člen.  

 

Neurčité zámená 

some, any.  

 

Predložky určujúce 

smer a miesto on, in, 

at, between, next to, 

from, in front of.  

 

Základné číslovky 0-

50.  

Describing (a person, 

object)  

Opísať  

She has got long hair.  

He is tall.  

The house is big.  

Prídavné mená.  

 

Sloveso have got v 

oznamovacej vete a 
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otázke.  

Expressing opinion  
 

Vyjadriť svoj názor  

Expressing opinion  

Vyjadriť svoj názor  

She is a nice girl.  

This is a good book.  

These flowers are 

beautiful.  

She is wearing a new 

dress.  

Ukazovacie zámená 

this/these, that/those.  

 

Jednotné a množné 

číslo pravidelných 

podstatných mien.  

 

Základné podstatné 

mená s nepravidelným 

tvorením množného 

čísla.  

 

Prítomný priebehový 

čas, tvorba otázky a 

záporu.  

Expressing 

willingness  
 

Vyjadriť svoju vôľu  

Expressing desires  

Vyjadriť svoje túžby  
I want to watch TV.  

He is writing a letter 

now.  

Sloveso want to + 

neurčitok.  

 

Príslovky času now, 

today.  

Expressing ability  
 

Vyjadriť svoju 

schopnosť  

Expressing ability to 

do something  

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť  

I can swim.  

Can you speak 

English?  

I can´t play the piano.  

Časovanie modálneho 

slovesa can v 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, záporu.  

 

Spojky but, or.  

Expressing feelings  
 

Vnímať a prejavovať 

svoje city  

Expressing happiness  

Vyjadriť radosť 

z niečoho 

I’m happy.  

It´s perfect.  

It´s nice.  

Skrátené tvary 

pomocných slovies to 

be, have got.  

 

Zápor pomocných 

slovies to be, have 

got.  

Expressing sadness  

Vyjadriť smútok  
I’m sad.  

They are unhappy.  

Discussing interests 

and tastes  
 

Predstaviť svoje 

záľuby  

Expressing likes  

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo rád 

robím  

I love/like English.  

I like reading.  

My brother plays 

football.  

Jednoduchý prítomný 

čas základných 

plnovýznamo-  

vých slovies, tvorba 

otázky a záporu, 

stiahnutý tvar.  

 

Väzba like +  

sloveso + ing.  

Expressing dislikes  

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád  

I like reading books.  

He doesn´t like 

playing computer 

games.  

Do you want fruits?  

Setting rules and 

regulations  
 

Stanoviť  

a prijať pravidlá 

alebo povinnosti  

Expressing 

commands/prohibitions  

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Open/ close the door.  

Don’t run/ talk.  

Sit down/Stand up.  

Listen. Read. Sing. 

Come here.  

You can´t jump here.  

You must sit here.  

Rozkazovací spôsob.  

 

Modálne sloveso can, 

must, tvorba otázky a 

záporu.  

Making and Making requests  Give me your exercise Rozkazovací spôsob.  
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responding to offers  
 

Ponúknuť a reagovať 

na ponuku  

Žiadať od niekoho 

niečo  
book, please.  

Speak slowly, please.  

Can I go to the toilet, 

please?  

 

Osobné zámená.  

 

Sloveso can v 

žiadosti.  

 

Spojenie let´s + 

sloveso.  

 

Zdvorilé ponuky vo 

forme otázky.  

 

Príslovky s 

koncovkou – ly.  

Responding to requests  

Odpoveď na žiadosť  
Yes. Ok.  

No, sorry.  

Suggesting somebody 

to do something  

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal  

Can you visit me 

today?  

 

Suggesting somebody 

to do something 

together  

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali  

Let´s play.  

 

Offering help  

Ponúknuť pomoc  
Can I help you ?  

 

Responding to a 

suggestion Odpovedať 

na návrh niekoho 

iného  

 

Ok. Yes, please.  

Thanks.  

No, thank you.  

Responding to 

possible events  
 

Reagovať na niečo, čo 

sa má udiať  

Giving warnings  

Varovať pred 

niekým/niečím  

Attention.  

 

Predložky času on, in, 

at.  

 

Preložka for.  Wishing  

Blahoželať  
Happy birthday.  

She has her birthday 

on Friday. Flowers are 

for you.  

Merry Christmas.  

Meeting people for 

the first time  
 

Reagovať pri prvom 

stretnutí  

Introducing someone 

Predstaviť niekoho   

This is my friend 

Jane.  

She’s from England.  

They are working in 

hospital.  

My mother’s name is 

Mia.  

Ukazovacie zámená.  

 

Privlastňovací pád.  

 

Privlastňovacie 

zámená.  

 

Jednoduchý prítomný 

a priebehový čas, 

tvorba otázky a 

záporu.  

 

Spojky with, and.  

 Introducing oneself  

Predstaviť sa 
My name is Tina 

Jones.  

I’m/I come from 

Slovakia.  

I live in a small town.  

 Responding to 

introductions  

Reagovať na 

predstavenie niekoho 

Hello. I am Jane.  

How are you? Fine, 

thanks. And you?  

Expressing welcome  

Privítať 
Welcome.  

Come in.  

Correspondence  

 

Viesť korešpondenciu  

Salutations and 

introductions  

Začať krátku správu  

Hello/Hi, Mary.  

How are you?  

Thank you for your 

Jednoduchý prítomný 

čas.  
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 letter.   

Closings  

Ukončiť krátku správu  
Bye, Amy.  

Love, John.  

Making a phone call  
 

Telefonovať  

Answering and 

beginning a phone call  

Začať telefonický 

rozhovor  

Hello. 235689.  

This is Peter./Peter, 

here.  

Is Jo there, please?  

Ukazovacie a osobné 

zámená.  

 

Príslovky miesta – 

here, there.  Ending a phone call  

Ukončiť telefonický 

rozhovor  

See you. Bye.  

Goodbye.  

Monitoring 

understanding  
 

Uistiť sa v rozhovore, 

že moje slová boli 

pochopené  

Assuring that I am 

understood  

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia  

Does he understand?  

Can you spell your 

name?  

Jednoduchý prítomný 

čas, tvorba otázky a 

záporu.  

 

Abeceda.  

Assuring that I have 

understood  

Uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo 

povedané  

How do you say it in 

English?  

What is it? Can you 

repeat it, please?  

Slowly, please.  

 

Témy pre komunikačnú úroveň A1.1+: 

I. Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

II. Domov a bývanie 

Môj dom/byt 

Domov a jeho okolie 

III. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

IV. Doprava a cestovanie 

Dopravné prostriedky 

V. Vzdelávanie 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

VI. Človek a príroda 

Zvieratá 

Počasie 

Rastliny 

VII. Voľný čas a záľuby 

Záľuby 

VIII. Stravovanie 

Zdravé stravovanie 

Jedlá 

IX. Multikultúrna spoločnosť 

Cudzie jazyky Rodinné sviatky 

Zbližovanie kultúr 

X. Obliekanie a móda 

Základné druhy oblečenia 
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XI. Šport 

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

XII. Obchody 

Obchody a nakupovanie 

XIII. Krajiny, mestá a miesta 

Moja krajina a moje mesto 

XIV. Vzory 

Dieťa a jeho vzory 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, čo je v zhode so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má 

individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

– Rozvíjať verbálne rutiny o nové témy (súvisiace s častými životnými sociálnymi  

situáciami), 

– spontánne iniciovať a viesť rozhovor  k témam, ktoré nie sú obľúbenými témami žiaka  

a udržať rozhovor pri danej téme (neodbiehať), 

– neustále cibriť jemné odtienky pravidiel v rámci rozhovoru, 

– učiť žiaka uvedomiť si, či je druhá osoba „účastná“ rozhovoru a ako ju zaujať, 

– spontánne používať jednoduché gestá počas rozhovoru, 

– rozvíjať porozumenie a používať zložitejšie gestá, 

– udržiavať a rozvíjať porozumenie jednoduchých slovných prirovnaní, 

– vystavovať žiaka vnímaniu zložitejších slovných metafor a učiť vyjadriť pochybnosti  

v prípade, že im nerozumie, 

– zatelefonovať niekomu bez pomoci, 

– viesť primeraný telefonický rozhovor bez pomoci, 

– poznať svoje domáce telefónne číslo, 

– rozvíjať primerané správanie na základe jasne určených pravidiel (v škole, na rôznych  

bežných verejných miestach), 

– rozumieť vlastným povinnostiam v rámci špecifického prostredia 

 

3. Obsah predmetu 

Sledovaním sociálnych príbehov (kreslených, fotografických, statických, aj dynamických)  
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poskytovanie vzoru sociálnych a verbálnych rutín. 

Vizualizácia pravidiel udržiavania rozhovoru, spoznávanie nevhodných prvkov rozhovorov – 

odbiehanie od témy (sledovaním audiovizuálnych, zvukových,  kreslených rozhovorov). 

Spoznávanie vonkajších prejavov ľudí, ktorí sú účastníkmi  rozhovoru, identifikácia ich   

zaujatia alebo naopak nezáujmu o pokračovanie rozhovoru (sledovaním audiovizuálnych,  

zvukových,  kreslených rozhovorov). 

Používanie rôznych gest počas rozhovorov v hraných scénkach:  priraďovanie významu  

gestám. 

Priraďovanie významu jednoduchým slovným prirovnaniam (spájanie s ich slovným  

vysvetlením, synonymom a pod. 

Zámerné používanie zložitejších slovných metafor a gest v rámci nácviku komunikačných  

schopností a sociálnych zručností (nácvik adekvátneho sociálneho správania a kladenie  

otázok v prípade nepochopenia týchto prejavov). 

Jasné definovanie primeraného správania v jasne definovanom kontexte (napísané pravidlá,  

ktoré platia v určitej situácii), ako aj dôsledky za ich porušenie. 

Ovplyvňovanie správania jeho podmieňovanie (najmä obľúbenou aktivitou), vizualizácia  

dôsledkov za dodržiavanie a porušovanie pravidiel (napr. prideľovaním žetónov a pod., kde  

určitý počet je možné si u pedagóga „vymeniť“  za drobnú vecnú odmenu, obľúbenú činnosť  

a pod., ale aj naopak – odnímanie žetónov). 

Učenie stratégií pútania pozornosti inej osoby (dotyk, tiché zamávania na diaľku a pod.)  - 

odovzdanie odkazu, spýtanie sa na niečo iného človeka.5 

 

PROCES 

Ciele je potrebné dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním  

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a  

komunikačného prostredia školy. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Organizácia predmetu 

 ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie, v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa. 

 

2. Ciele predmetu 

– Zlepšiť úhľadnosť písma, 

– zvýšiť rýchlosť písania dobre čitateľného, žiakom preferovaného typu písma  – 

písaného, tlačeného alebo paličkového,  

– vedieť pri písaní využívať rôzne štruktúry textu podľa účelu, 
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– rozvinúť schopnosť tvorivého/kreatívneho písania, 

– vedieť využiť písanie ako prostriedok sociálnej komunikácie. 

 

3. Obsah predmetu 

Upevňovanie tvarov písmen, ktoré zaručia čitateľnosť písma. 

Dodržiavanie rovnakej veľkosti písmen počas písania uceleného textu. 

Upriamovanie žiakovej pozornosti na dodržiavanie rovnomernej primeranej vzdialenosti  

medzi slovami pri ich písaní do riadku. 

Odpisovanie slov do dvoch stĺpcov pri ich triedení podľa určeného kľúča, ktorým môže byť  

spoločný vonkajší znak (napr. prvý stĺpec majú tvoriť slová začínajúce samohláskou, do  

druhého stĺpca  spoluhláskou a pod.), alebo vnútorný znak (triedenie slov podľa toho, či  

označujú osobu alebo vec, resp. triedenie slov podľa určenej gramatickej kategórie a pod.). 

Zapisovanie dátumu. 

Písanie adries na pohľadnicu, obálku so správnym odhadom veľkosti príslušného miesta vo  

vzťahu k voľbe veľkosti písma. 

Písanie textu na pohľadnicu, do listu pri rôznych príležitostiach  – blahoželania k meninám,  

narodeninám, sviatkom, z výletov atď. 

Vypĺňanie jednoduchého formuláru s menom, priezviskom, adresou bydliska, dátumom  

narodenia, menami rodičov a pod. ... 

Zaznamenávanie informácií na osobné účely s cieľom zachovania informácie, alebo  

plánovania s využitím diára, kalendára alebo záznamníka zriadeného na tento účel. 

Zapisovanie postupov činností určených slovne, alebo s vizuálnou podporou – obrázkami so  

zaznamenaným postupom príslušnej činnosti.  

Zapisovanie udalostí týkajúcich sa samotného žiaka, s využitím priamej reči s úvodzovkami. 

Písanie e-mailov na sprostredkovanie zaslania odkazu, informácie, alebo v rámci  

uskutočňovania písomnej komunikácie. 

Písanie krátkych správ prostredníctvom mobilného telefónu s postupným skracovaním textu  

pri zachovaní pôvodného významu. 

Nácvik písania tlačeného alebo paličkového písma. 

Vpisovanie údajov do formulárov tlačeným alebo paličkovým písmom.10 

 

PROCES 

Pri rozvíjaní grafomotorických zručností a písania je potrebné zamerať sa na upevňovanie  

úhľadnosti písma a grafickej úpravy pri zvýšenej rýchlosti odpisovania textu; na  pestovanie  

estetického cítenia a dodržiavanie grafickej úpravy dbať aj pri voľne písanom texte, napr.  

nepoužívať škrtanie, ale využívať zátvorky, nevyužívať každý riadok až do jeho konca, ale  

dokázať členiť text a pod. 

Postupne zaraďovať činnosti zamerané na vytváranie zručností a rozvíjanie schopností, ktoré  

žiak potrebuje pri písomnej interpersonálnej komunikácii a ktoré sú súčasťou bežných  

sociálnych zručností. Vzhľadom na to, že príslušnú časť tohto obsahu vyučovania predmetu  

môže každý žiak zvládať na rôznej úrovni, žiakom, ktorí potrebujú na jej osvojenie si viac  

časového priestoru, je potrebné určiť väčšiu časovú dotáciu ako iným, ktorým je možné viac  

času určiť na rozvíjanie tvorivého/kreatívneho písania.  

Pri vypĺňaní formulárov je dôležité naučiť žiaka podľa dispozícií formulára vopred odhadnúť  

veľkosť písma, možnosť použitia skratiek a pod. 

Počas vyučovacej hodiny aspoň jedenkrát zaradiť telovýchovnú chvíľku – strečingové cviky  

na uvoľnenie svalstva rúk a prstov a cviky vedúce k zlepšovaniu držania tela  a to v časti  

hodiny podľa vlastného uváženia. 
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PRÍRODOVEDA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Prírodoveda 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho 

procesu.  

            Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je 

riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích 

problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych 

schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, 

ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah 

k prírode, ale aj k samotnej vede. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete prírodoveda v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania 

prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať 

sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje 

jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 

vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním 

a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch. 

 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 

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

efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho 

aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.  

Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby 

bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.  

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa 

neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú 

vedené vo vzdelávacom procese tak, aby  

 si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré 

charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr 

súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, 

list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,... 

 si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné 

schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to 

magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,... 

 si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy 

rôznych druhov rastlín a živočíchov, ... 

 si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,... 

 si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký 

obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj 

schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) 

– napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ... 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 
 

4. Obsah predmetu 

 

Téma Obsahový štandard 

Vesmír Zem, vesmír, vesmírne telesá, vákuum, čierne diery 

 

Zem Zem, zemeguľa, glóbus 

Gravitačné účinky Zeme Gravitačná sila 

 

Veľkosť gravitačnej sily Veľkosť  a smer gravitačnej sily 

Gravitačná sila a hmotnosť predmetov 

Gravitačná sila a objem predmetov 

Odpor vzduchu 

Zem a jej družice Mesiac – prirodzená družica Zeme 

Dobývanie vesmírneho priestoru Podmienky života vo vesmíre 

Skúmanie vesmíru – ďalekohľad, hvezdáreň, umelá 

družica, vesmírna stanica, rakety, raketoplány 

Hviezdy vo vesmíre Hviezdy, Slnko, súhvezdia, galaxia 
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Slnko a jeho planéty Slnečná sústava 

Planéty 

Prirodzené družice planét 

Kométa 

 

Striedanie dňa a noci Rotácia Zeme okolo vlastnej osi – striedanie dňa a noci 

Letný a zimný deň u nás Naklonenie Zemskej osi 

Rotácia Zeme okolo Slnka 

Striedanie ročných období 

Význam slnečného žiarenia  Slnečné žiarenie 

Význam vzduchu Vzduch 

Význam vody Voda 

Význam pôdy Pôda 

Rozmanitosť životných podmienok 

na rôznych miestach Zeme 

Rozmanitosť životných podmienok 

Človek:  

Ústroje ľudského tela - kostra  

Kostra – opora pre svaly 

Význam pohybu pre zdravie človeka 

Správna životospráva pre zdravú opornú sústavu 

Liečenie zlomením kostí 

Svaly Svaly 

Pohybová sústava 

Vývin svalstva cvičením 

Vnútorné ústroje Mozog,  pľúca, srdce, pečeň, žalúdok, črevá, obličky 

Zmyslové ústroje Ľudské zmyslové orgány, Reakcia človeka na podnety 

z prostredia 

Zrak, sluch,  

Zmyslové ústroje Ľudské zmyslové orgány, Reakcia človeka na podnety 

z prostredia 

chuť, čuch, hmat 

Nervová sústava a mozog Funkcie reflexu 

Význam reflexu pre život 

Nervová sústava a mozog 

Srdce  Srdce a jeho funkcia v tele človeka 

Starostlivosť o srdce 

Krv  a krvný obeh Funkcia a zloženie krvi 

Červené krvinky 

Biele krvinky 

Krvné doštičky 

Význam darcovstva krvi 

 

 

 Krvný obeh 

Okysličovanie organizmu 

Cievy – tepny a žily 

Prejavy srdcovej činnosti 

Srdcový tep 

Krvný tlak 

Zmeny srdcovej činnosti 

Význam vzduchu pre človeka – Dýchacia sústava 
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dýchanie Význam kyslíka pre ľudský organizmus 

Proces dýchania 

Súčinnosť dýchania a srdcovej činnosti 

Význam čistoty ovzdušia 

Kašeľ 

Kýchanie 

Kvapôčková infekcia 

Význam vody pre človeka – 

vylučovanie tekutého odpadu 

Vylučovacia sústava 

Moč 

Význam tvorby moču a stolice 

Pot 

Význam tvorby potu 

Význam potravy pre človeka – 

trávenie 

Potrava ako zdroj energie 

Výživné látky v potrave 

Obezita 

Vitamíny 

Tráviaca sústava človeka 

Proces trávenia potravín 

Jedy 

Drogy 

Rozmnožovanie a vývin pred 

narodením 

Rozmnožovanie človeka 

Rast a vývin pred narodením 

Rast a vývin človeka po narodení Rast a vývin po narodení 

Starostlivosť o zdravie človeka 

a ochrana zdravia 

Význam zdravej stravy pre vývin človeka 

Živočíchy: Rozmnožovanie a vývin 

živočíchov 

Životný cyklus motýľa (mlynárik, babôčka) 

Vtáčí životný cyklus 

Triedenie živočíchov  - stavovce 

a bezstavovce 

Podobnosti a rozdiely v živočíšnej ríši 

Základ systematiky stavovcov: obojživelníky, plazy, 

ryby, vtáky, cicavce 

bezstavovce: hmyz 

Plazy Plazy 

Chladnokrvný živočích 

Vtáky Vrabec, drozd, lastovička, sokol, labuť – zástupcovia  

Život vtákov 

Živočíšne spoločenstvá – mravce Živočíšne spoločenstva 

Mravce ako spoločenský hmyz 

Spôsob života spoločenstva 

Živočíšne spoločenstvá – včely Včely ako spoločenský hmyz 

Spôsob života spoločenstva 

Mačka domáca Kačica divá 

Korčuliarka 

Typickí zástupcovia suchozemských živočíchov 

Spôsob života vybraných suchozemských živočíchov 

Krt podzemný Dážďovka obyčajná Typickí zástupcovia suchozemských živočíchov 

žijúcich v pôde 

Spôsob života vybraných suchozemských živočíchov 

žijúcich v pôde 

Lastovička domová Typickí zástupcovia suchozemských lietajúcich 

živočíchov 

Spôsob života vybraných suchozemských lietajúcich 

živočíchov 
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Kapor obyčajný Typickí zástupcovia vodných živočíchov 

Spôsob života vybraných vodných živočíchov 

Voš detská  Parazity 

Prevencia rozmnožovania a šírenia vší 

Rastliny: Rozmanitosť rastlín Vodné rastliny, suchomilné rastliny, rastliny kvitnúce 

a nekvitnúce, rastliny krátkych dní, rastliny dlhých dní 

 kvitnúce a nekvitnúce, rastliny krátkych dní, rastliny 

dlhých dní 

Druhová rozmanitosť rastlín  

Základné časti tela kvitnúcich rastlín 

– Koreň 

Koreň 

Tvar a funkcia koreňa 

Stonka Rastlinná stonka 

Listy Rastlinné listy 

Tvar a funkcia listov 

Kvety Kvety 

Tvar a zloženie kvetov 

Funkcia kvetov 

Opeľovače 

Plody Rastlinné plody 

Tvar a funkcia rastlinného plodu 

Semená Semená 

Rozmnožovanie rastlín 

Podmienky klíčenia semien: teplo, voda, vzduch, 

klíčivosť semien 

Rozmnožovanie rastlín a dĺžka 

života rastlín 

Vegetatívne rozmnožovanie 

Dĺžka života rastlín – jednoročné, dvojročné a trváce 

rastliny 

Liečivé rastliny Liečivé rastliny, Najvýznamnejšie liečivé rastliny 

a spôsob ich využitia 

Zbieranie a uskladňovanie liečivých rastlín 

Príprava výluhu z liečivých rastlín 

Lúka Rôznorodosť lúčneho porastu 

Typické druhy lúčnych rastlín 

Úvod do systematiky rastlín 

Lúka Typické druhy živočíchov žijúcich na lúkach 

Spôsob života lúčnych živočíchov 

Úvod do systematiky živočíchov 

Pole Význam poľnej monokultúry 

Najznámejšie poľné plodiny a ich využitie 

 

Pole Typické druhy živočíchov žijúcich na poliach 

Spôsob života poľných živočíchov 

 

 

VLASTIVEDA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 
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Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 
 
1. Charakteristika predmetu 

Vlastiveda  je  predmetom,  ktorý  skúma  reálny  svet,  v  ktorom  sa  žiak 

bezprostredne pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce 

alebo regiónu, v ktorom žiak žije. V krátkosti to môžeme  nazvať ako objavovanie 

reálneho sveta žiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a 

prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie spoločenského života, 

ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje informácie. Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny 

život ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych 

predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale aj významných osobností. 

Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah  ku  krajine,  v  ktorej  žiak  žije,  je  hlavnou  

úlohou vo  všetkých  troch  ročníkoch primárneho vzdelávania. 

Určité vlastivedné poznávanie začína už  v detstve, v priestore a  okolí dieťaťa, 

ktorý sa vyznačuje množstvom  zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na množstvo  

otázok. Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) 

poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a  dojmov z  krajiny, v ktorej žije. S tým 

úzko súvisí  aj  poznávanie  seba  samého,  svojho  miesta  v rodine  a v komunite,  v  ktorej  

žije. Poznávanie  svojej  krajiny  v  jednotlivých  ročných  obdobiach  s dôrazom  na  

starostlivosť a bezpečnosť  o zdravie,  vytvára  predpoklady  pre  vnímanie  vzájomného  

vzťahu  človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej 

obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda má aj  

činnostné zameranie. Odporúčame   preto   aj   vychádzky  s vlastivednými   námetmi.   Ak   

to   nie   je   možné   z bezpečnostného hľadiska, vhodné sú aj multimediálne prezentácie. 

Ideálne je prepojenie vychádzok   s prírodovedným,   kultúrnym   a   historickým   

vzdelávaním.   Vlastiveda   inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je rozdelená na tri 

veľké celky: Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes. V časti »Príroda 

Slovenska« je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä 

prostredníctvom povestí, rozprávania prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko v minulosti a 

dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria  významné udalostí v histórii Slovákov v istom 

časovom slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími  a najatraktívnejšími  časťami  

regiónov.  Tieto  môžu   byť  realizované prostredníctvom modelových výletov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete vlastiveda v zhode so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu 
Výučba  vlastivedy  v 4.  ročníku  ZŠ je  zameraná  na  zážitkové  poznávanie  

oblastí Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s 

porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s  krajom, 

v ktorom žiak  žije.  Jej hlavným cieľom je podporovaťchuť učiť sa, získavať zaujímavé 

informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a 

snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o 

spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. 
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Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať. 

Súhrn cieľov: 

 poznať  priestor, v ktorom žiak žije, 

 orientovať sa v priestore a čase, 

 orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými historickými prameňmi, 

 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok, 

 rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, 

objavovaní, 

 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa, 

 využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie, 

 vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 
 

4. Obsah predmetu 
 

Tematický celok/ Téma 

 

Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard 

Krajina, v ktorej žijeme Čítanie mapy 

Slovenska 

 

 

 

Opísať a rozlíšiť povrch krajiny 

podľa členitosti. Opísať polohu 

pohorí a nížin. Vymenovať a 

ukázať na mape naše najväčšie 

rieky 

 Časová priamka Porovnať udalosti podľa časovej 

priamky, určiť, ktorá udalosť sa 

stala skôr a ktorá neskôr. 

Usporiadať udalosti svojho 

života a udalosti v roku na 

časovej priamke. 

 Územné členenie – 

kraje 

Charakteristika 

kraja, v ktorom 

žijem 

Vymenovať podľa mapy kraje 

SR a ukázať krajské mestá. 

Vyhľadať regionálne osobitosti 

vlastného kraja. 

Mestá a dediny Charakteristika 

mesta, dediny 

Z fotografií, krátkych textov a 

svojich skúseností opísať 

charakteristiku mesta, resp. 

dediny a porovnať ich výhody a 

nevýhody. 

Krajské mestá Vedieť správne priradiť krajské 

mestá ku krajom. 

Cestujeme z Bratislavy 

do Košíc 

Vlakové, 

autobusové a 

Vyhľadať rôzne spoje z 

cestovných poriadkov (z 
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letecké spojenie. 

 

internetu), orientovať sa v 

cestovných poriadkoch, vedieť 

sa spýtať, hľadať alternatívne 

riešenia. Poznať pravidlá 

slušného správania sa 

v dopravnom prostriedku. 

Cestujeme po 

Bratislave 

Z mapy Bratislavy a dostupných 

materiálov (sprievodca po 

Bratislave, po Košiciach, z 

internetu...) vyhľadať významné 

pamiatky Bratislavy a Košíc, 

pripraviť si krátky itinerár 

sprevádzania návštevy po týchto 

mestách. 

Cestujeme po 

Košiciach 

Hľadanie cesty z 

miesta nášho 

bydliska do Košíc 

alebo Bratislavy, 

Dóm sv. Alžbety, 

Gejzír v Herľanoch 

Pripraviť plán cesty zo svojej 

obce do Bratislavy a do Košíc. 

Využiť dostupné cestovné 

poriadky (IKT). 

Moje 

obľúbenémiesto na 

cestovanie – ako by 

sme tam cestovali v 

minulosti a dnes. 

Sprostredkovať ostatným 

skúsenosti, zážitky a 

zaujímavosti z vlastných ciest. 

Vedieť ich prezentovať rôznymi 

spôsobmi. 

Zaujímavosti zo 

Slovenska, baníctvo na 

Slovensku 

 

 

 

 
 

Kedy a prečo sa 

začalo baníctvo 

rozvíjať – ťažba 

zlata, striebra, rudy, 

uhlia, soli, 

travertínu 

 

Porozprávať ako sa rozvinulo 

baníctvo na Slovensku a akú 

úlohu zohralo v našich dejinách, 

čím bolo významné. Odraz 

minulosti v súčasnosti. 

Práca baníkov v 

minulosti a dnes. 

Spomienky na 

baníctvo. Čo nám z 

baníctva zostalo. 

Opísať prácu baníka, aké 

nástroje používal a porovnať ako 

sa zmenila práca baníkov v 

priebehu dejín. Aké pozostatky z 

minulosti baníctva zostali na 

Slovensku. Ťažba nerastov, 

zlata, striebra, opálu. Ich 

využívanie pri tvorbe šperkov. 

Banícke múzeum. 

Tradície a zvyky 

Skanzeny 

 

 

 

 

 

Historické regióny 

na Slovensku 

(Orava, Liptov, 

Šariš, Spiš...) 

Poznať historické regióny 

Slovenska, vedieť zaradiť zvyky 

a tradície do príslušných 

regiónov, na základe poznatkov 

zo skanzenov a iných zdrojov. 

Opísať charakteristické znaky 

života ľudí v minulosti a 

Zvyky a tradície 

podľa historických 

regiónov 
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Život 

v stredovekom 

meste 

porovnať so životom v 

súčasnosti. Použiť k tomu 

obrázky, informácie z kníh, 

časopisov, filmov, ľudovú 

slovesnosť. 

 

Práce na vidieku v 

minulosti počas leta 

a počas zimy 

Skanzeny na 

Slovensku – čo 

všetko v skanzene 

Nájdeme 

V súlade s prírodou 

 

Ideme do hôr – 

prípravy, horská 

služba. Pravidlá 

bezpečného 

správania 

s v horách. 

Poznať základy ochrany prírody 

a ochrany zdravia. Zásady 

bezpečného pohybu v horskom 

prostredí. 

Ako sa oddychovalo 

v horách v 

minulosti a ako 

dnes 

 

Porovnať na základe informácií 

z rôznych zdrojov (fotografie, 

rozprávanie, text), ako ľudia 

trávili voľný čas v prírode 

v minulosti a dnes. Zaujať 

vlastný postoj k dnešnému 

tráveniu voľného času – ako 

turizmus dramatizáciu. 

 Kráľova hoľa, 

Kriváň – povesť, 

výber 

Reprodukovať obsah povesti 

vlastnými slovami a na jej 

základe vytvoriť krátku 

dramatizáciu. 

 Vznik riek, 

formovanie územia 

riekou, oblasti v 

povodí riek, jazerá, 

gejzír, 

 

Opísať rôzne podoby, ktoré 

môže mať rieka. Posúdiť ako 

človek technológiami. 

ovplyvňuje tok riek. Podľa mapy 

ukázať oblasti jazier. Opísať v 

čom je výnimočný gejzír. 

 Plavíme sa po 

Dunaji a Dunajci 

Dunaj pod 

Devínom, 

Dunaj v Bratislave, 

Dunaj v Gabčíkove, 

Dunaj v Štúrove 

Opísať vybrané úseky Dunaja, 

čím sú zaujímavé. Opísať 

vybrané úseky Dunajca, 

porovnať ich s úsekmi Dunaja. 

 Prírodné 

zaujímavosti 

vytvorené prírodou 

Výber 

Vysvetliť rozdiel medzi 

prírodnou zaujímavosťou a 

zaujímavosťou vytvorenou 

človekom, uviesť príklady a 
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 Prírodné 

zaujímavosti 

vytvorené človekom 

Výber 

vedieť povedať svoj názor na 

ňu, v čom sa páči, resp. nepáči. 

Mini projekt o vlastnom 

kraji 

 

Súčasnosť a 

minulosť v našom 

kraji 

 

Poznať významné udalosti a 

osobnosti späté s jeho krajom, 

uviesť zmeny, ktoré nastali v 

jeho kraji a systematicky to 

spracovať vo forme 

miniprojektu. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodina týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku 

najviac časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na 

realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a 

intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe 

sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto 

spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom získať 

matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným 

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a 

pre celoživotné vzdelávanie.  

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:  

- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a 

pod.),  

- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a 

formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,  

- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko 

k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,  

- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.  

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika, čo je navýšenie o 1 

hodinu v porovnaní so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 
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3. Ciele predmetu  

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili 

poznatky, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať a rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie 

ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich 

vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku.  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:  

- Presne používať materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať 

postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku. Vhodné využívať tabuľky, grafy a 

diagramy. Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri 

riešení úloh.  

- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov.  

- Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore.  

- Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi 

matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov získavaniu 

nových vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a 

kritické myslenie.  

- Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie, tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho 

matematický model. Približovať žiakom dennú prax.  

- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a 

uloženiu informácií.  

- Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite 

na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa.  

- Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a 

sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v 

osobnom aj verejnom kontexte.  

- Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k 

permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a 

Slovenskom.  

- V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a 

komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a 

kompetenciu učiť sa učiť  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických 

okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom 

stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
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Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Geometria a meranie  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy.  

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami má na 1. 

stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri 

počtových výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo 

význame čísla.  

V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v 

realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. 

Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a 

diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať.  

V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s 

ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa 

učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami 

a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality.  

Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len 

v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s 

konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa ŠVP, určitých 

pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať 

frekvenciu výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju.  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa na 1. stupni ZŠ bude objavovať len v podobe 

úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti 

primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.  

 

I. NÁSOBENIE A DELENIE V OBORE NÁSOBILKY  

Násobenie a delenie v obore násobilky.  

Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ...)  

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.  

Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100.  

Komutatívnosť násobenia (propedeutika).  

Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou.  

Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika).  

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom.  

Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu: a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy 

úloh z predchádzajúceho ročníka).  

Tvorenie textov k numerickým príkladom.  

Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika).  

Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100.  

 

II. SČÍTANIE A ODČÍTANIE V OBORE DO 10 000  

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 spamäti.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím kalkulačky.  

Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie.  

Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.  

Skúška správnosti riešenia.  
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Riešenie slovných úloh.  

Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do 10 

000.  

Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel.  

Riešenie jednoduchých nerovníc.  

 

III. GEOMETRIA A MERANIE  

Rysovanie – základné zásady rysovania.  

Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc 

susedných strán.  

Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).  

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.  

Násobok dĺžky úsečky.  

Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov a 

strán.  

Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre.  

Obvod trojuholníka (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).  

Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným stredom 

a polomerom.  

Vlastnosti kruhu a kružnice.  

Premieňanie jednotiek dĺžky.  

Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.  

Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka).  

Kreslenie plánov stavieb z kociek.  

 

IV. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH ROZVÍJAJÚCICH ŠPECIFICKÉ 

MATEMATICKÉ MYSLENIE  

Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov.  

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi.  

Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika).  

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.  

Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou.  

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatická výchova 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika 

a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. 
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Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných 

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

systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 

pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním informačných 

technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských 

programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v 

informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete 

informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium 

základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné 

technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na 

motiváciu a praktické projekty. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete informatická výchova v zhode 

so ŠVP. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, v kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele predmetu 

     Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a 

možnosťami jeho využitia v každodennom živote.  

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou 

rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, 

získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a 

rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenie v rôznych grafických editoroch.  

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré 

môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 

určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli 

ich prílišnej komplexnosti).  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah 

Informácie okolo nás  

Pojmy:  

- textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty  
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- obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta  

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty  

- animácia  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),  

- jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a 

kurzíva),  

- dodržiavanie základných zásad písania textu,  

- kombinácia textu a obrázka,  

- základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava 

obrázkov (kopírovanie, otáčanie),  

- tvorba jednoduchých animácií,  

- počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s 

číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy),  

- prezentovanie výsledkov vlastnej práce.  

Komunikácia prostredníctvom IKT  

Pojmy:  

- e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,  

- www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,  

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),  

- bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),  

- žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),  

- detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch,  

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,  

- práca s kľúčovým slovom,  

- výber vhodnej informácie.  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

Pojmy:  

- postup, návod, recept,  

- riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,  

- detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,  

- robotická stavebnica.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),  

- zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,  

- v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších 

obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov,  

- riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, 

pohyb animovaných obrázkov).  

Princípy fungovania IKT  

Pojmy:  

- základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,  

- tlačiareň, skener,  

- CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,  

- ukladanie informácií, súbor, meno súboru,  

- vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,  

- digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 186 

- funkcie vybraných klávesov,  

- práca s tlačiarňou, skenerom,  

- práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,  

- uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,  

- vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,  

- základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.  

Informačná spoločnosť  

Pojmy:  

- informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)  

- voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),  

- bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety  

- využitie komunikačných možností IKT v škole  

- aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, 

skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...)  

- prečo a pred kým treba chrániť počítač  

 

Obsahový štandard  

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. Oboznámenie s 

prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím 

nástrojov, efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie 

pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie 

jednoduchých animácií. Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, 

vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, 

mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a 

vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej 

podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné správanie na internete, základy slušného 

správania na internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. 

Práca s multimédiami, nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického myslenia. 

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentovaní 

projektov. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 

technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. 

 Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných 

situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v 

jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. 
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 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a 

doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v 

ďalšom živote a spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich 

určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie v súlade 

so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v kmeňovej triede, herni, podľa potreby aj mimo 

školského prostredia.  

 

3. Ciele predmetu 

 Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek  a 

technika vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo  

všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať  z 

hľadiska troch navzájom prepojených komponentov: 

1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje), 

2. výchova o technike (vedomosti),  

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).  

Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti  

Človek a svet práce vychádza z uvedených komponentov: 

 

V rovine hodnôt a postojov smeruje k: 

- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti, 

- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách 

   (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.), 

- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život), 

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky, 

- rozvíjaniu osobnostných vlastností, 

- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov, 

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka, 

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

  vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku), 

- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov, 

- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.). 

 

V rovine vedomostí smeruje k: 

- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky 

  (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku 

   primeranej úrovni, 

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác, 

- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou, 

 

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k: 

- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky, 

- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky, 

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov, 

- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu, 
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- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti, 

- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín, 

- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností, 

- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote, 

- naučeniu sa pracovať v tíme, 

- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze. 

 Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií  žiakov 

tým, že vede žiakov k:  pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce, 

- osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, 

k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri 

práci i v bežnom živote, 

- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti  a vlastných 

nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, 

- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere,   

k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu, 

- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a 

k rozvíjaniu podnikateľského myslenia, 

- orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce   a 

osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu 

vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu, 

- k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách, 

- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov. 

  

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov: 

1. Tvorivé využitie  technických  materiálov 

2. Základy konštruovania 

3. Starostlivosť o životné prostredie 

4. Stravovanie a príprava jedál 

5. Ľudové tradície a remeslá 

 

1.TVORIVÉ VYUŽITIE TECHNICKÝCH MATERIÁLOV 

 

Poznávanie vlastnosti materiálov pomocou porovnávacieho pozorovania, bádania  a 

experimentovania nadobudnúť poznatky o technických materiáloch s ktorými sa bežne žiaci 

stretávajú. Poznať, rozlíšiť štruktúru a vlastnosti technických materiálov. Získať odborno - 

špecifické poznatky o materiáloch (papier, textil, drevo) a procesoch tvorby produktov. 

1. Papier a kartón 

Praktické činnosti: strihanie, lepenie, skladanie, oblepovanie. 

Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá, ktorý 

papier je najvhodnejší na skladanie (balenie), z akého papiera sú listy učebníc, detských 

kníh...). 
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Pracovné námety: priestorové a kruhové vystrihovačky, skladanie origami podľa náčrtu, 

balenie kníh a darčekov, koláž z kartónu. 

2. Textil 

Praktické činnosti: navliekanie nite do ihly, robenie uzlíka, osvojenie základných stehov, 

zhotovenie výrobku podľa strihu. 

Námety na skúmanie: skúmať vlastnosti textílií podľa toho, ako udržiavajú teplo, podľa 

krčivosti, podľa väzby, nasiakavosti. Skúmať stehy na výšivkách. 

Pracovné námety: výrobok s prvými stehmi, námety na vyšívanie s detskými prvkami, resp. 

námetmi ľudovej kultúry, gombíkový panáčik, tvorba výrobku podľa strihu. 

3. Drevo 

Praktické činnosti: skúmanie vlastností drevín, kombinovanie drevín, oddeľovanie, spájanie, 

maľovávanie. 

Námety na skúmanie: skúmať drevené predmety v triede (byte), skúmať dreviny v okolí, 

skúmať, kde sú poškodené dreviny a akým spôsobom. 

Pracovné námety: zvieratká, postavy, príbytky. 

 

2. ZÁKLADY KONŠTRUOVANIA 

Obsah tematického celku tvoria 4 tematické okruhy: 

1. Konštrukcie okolo nás 

2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie 

3. Technické komunikačné prostriedky 

4. Technika v doprave 

 

1. Konštrukcie okolo nás 

Skúmanie konštrukcií okolo nás a ich spoločenský význam (mosty, budovy, zariadenia) 

pre človeka všímanie si celku i detailov. Pokus o návrh technického objektu na zhotovenie. 

Technické objekty zhotovujeme zo stavebníc alebo z rôznych technických materiálov (papier, 

kartón, lepenka, koženka, plasty, drôtiky, drevo) za použitia dostupných nástrojov a náradí. 

Odporúča sa použiť stavebnice s väčšími prvkami a škatule rôznych veľkostí a tvarov. Úlohy 

majú mať charakter hry. 

Námety: obydlia, mosty, pohyblivé detaily strojov (vrtuľka), šarkan. 

2. Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie 

Uvedený tematický celok odporúčame zaradiť až po prebratí učiva z prírodovedy o 

elektrickom obvode a elektrickej vodivosti. Na zostavovanie jednoduchých elektrických 

obvodov pri nedostatku pomôcok, modulov alebo stavebníc chceme upozorniť na vytváranie 

jednoduchých spojení (očko  

- skrutka) na objímkach žiaroviek E 10 za pomoci tenkého vodiča a batérie 4,5. Možné je 

paralelné a sériové  zapojenie vodiča a batérie 4,5. Možné je paralelné a sériové  zapojenie 

spotrebičov. 

Zdroje elektrickej energie (obnoviteľné a neobnoviteľné) a ich vplyv na životné prostredie. 

Význam šetrenia elektrickou energiou. 

3. Technické komunikačné prostriedky 
Žiaci sa oboznamujú s historickými i modernými komunikačnými prostriedkami (telefón, fax, 

PC). Skúmajú, ako technické prostriedky umožňujú komunikáciu medzi ľuďmi. Skúmajú, kde 

sa tieto komunikačné prostriedky využívajú, sami sa učia  využívať komunikačné prostriedky 

simulovaním rôznych situácií. 

4. Technika v doprave 

Oboznámenie sa s dopravou, dopravnými prostriedkami, rozvíjanie cestovateľskej mobility. 

Rozvíjanie konštruktérskych schopností, konštrukcia bicykla,  jeho technické vybavenie a 

bezpečnosť jazdy na bicykli. 
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3. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

1. Črepníkové rastliny a životné prostredie 

Poznávanie a odborné pomenovanie črepníkových rastlín,  poznávanie ich nárokov na životné  

podmienky a ich význam pre tvorbu životného prostredia.  

Ošetrovanie črepníkových rastlín (umiestnenie podľa nárokov na svetlo a teplo, polievanie,  

očisťovanie rastlín, kyprenie, rosenie, prihnojovanie, presadzovanie).  

Rozmnožovanie rastlín (semenami, vegetatívne  – odrezkami, delením trsu, cibuľami, 

hľuzami...).  

Hydroponické pestovanie rastlín (postup celoročného ošetrovania rastlín). 

2. Poznávanie úžitkových rastlín 

Poznávanie úžitkových rastlín  – ich konzumných častí, plodov, semien (hlavne zeleninu). 

Robiť výstavky poznávaných druhov priebežne  (semená, rastliny, konzumné časti, plody), 

aby  žiaci poznali úžitkové rastliny v rôznych vývinových fázach. 

Zatriedenie poznávaných druhov zelenín do pestovateľských skupín. 

Poznať význam zeleniny pre zdravie a výživu. 

Pestovanie zeleniny z priamej sejby a z priesad. 

3. Pokusy a pozorovania 

Podmienky klíčenia semien ( vhodné napr. hrach, fazuľa).Význam vody, tepla a svetla pre 

rastliny  (napr. fazuľa kríčková, hrach). Rýchlenie rastu rastlín teplotou. Význam 

pestovateľských podmienok na zakorenenie stonkových a koreňových odrezkov ( teplo, 

vlhkosť substrátu a koreňových odrezkov  ( teplo, vlhkosť substrátu a vzduchu v 

množiarničke).Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich kvitnutia (úprava stonky, 

výmena vody, výživno  – dezinfekčné prípravky). 

4. Pestovanie vonkajších okrasných rastlín 

Poznávanie vonkajších okrasných rastlín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky). 

Pestovanie  letničiek z predpestovaných priesad (napr. aksamietnica), ich vysadzovanie do 

črepníkov, na záhony, ošetrovanie. 

5. Rez a úprava kvetín do váz 

Poznávanie okrasných rastlín vhodných na aranžovanie (pestované druhy, lúčne druhy).  

Výstavky okrasných rastlín. Zásady zberu, rezu, prenášania, úpravy, sušenia a uskladnenia 

prenášania, úpravy, sušenia a uskladnenia rastlinného materiálu. Základné pravidlá výberu a 

aranžovania okrasných rastlín. 

Aranžovanie kvetov a doplnkovej zelene do váz    a plochých misiek. Viazanie kytíc, vencov. 

 

4.STRAVOVANIE A PRÍPRAVA JEDÁL 

 

1. Technika v kuchyni – význam.  

2. Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti.  

3. Výber, nákup a skladovanie potravín. 

Z hľadiska zdravej výživy akcent v tematickom celku je na: 

- potraviny rastlinného pôvodu, 

- potraviny živočíšneho pôvodu, 

- typické potraviny v iných krajinách, 

- potraviny v supermarketoch, obalové materiály a identifikačné údaje na nich pre 

spotrebiteľa, 

- príprava jednoduchého jedla, 

- príprava narodeninovej torty, 

- stolovanie 
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5.ĽUDOVÉ TRADÍCIE A REMESLÁ 

 

1. Skúmanie vlastnej kultúry 

Skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií 

2.  Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami 
Skúmanie vlastných tradícií spojenými s vianočnými a veľkonočnými  sviatkami.  

Navrhnutie, vytvorenie vianočných (veľkonočných) ozdôb a doplnkov. 

Uvažovanie (premýšľanie) o nich význame a využití. 

3. Spoznávanie ľudových remesiel 

Žiaci poznávajú základné ľudové remeslá, ktoré sa   v minulosti vyskytovali v ich regióne 

(napr. drotárstvo, hrnčiarstvo, tkáčstvo ...)   Skúmajú históriu týchto remesiel.  

Zhotovujú produkty starých ľudových remesiel.  

Žiak už v mladšom školskom veku by mal poznať zvyky a tradície svojej rodiny, okolia a 

krajiny, v ktorej žije. Pri poznávaní ľudových tradícií žiak používa rôzne druhy technických a 

prírodných materiálov. Patrí k nim drevo, drôt, plech, šišky ihličnatých drevín, šúpolie, slama, 

rôzne druhy  papiera. Ľudové remeslá sú pre niektoré lokality Slovenska charakteristické 

remeslami. Tie sa môžu poznávať v rámci exkurzií, besied s ľuďmi, ktorí sa špeciálne venujú 

remeslám, návštevou múzeí a vlastnou aktivitou t. j., zhotovením predmetu, ktorý úzko súvisí 

s ľudovým remeslom. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu : 

Výtvarná výchova má v edukačnom systéme jedinečné postavenie. Prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 

cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia. Predmet v sebe zahŕňa okrem 

tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy výtvarných disciplín – dizajn, 

fotografiu, architektúru, elektronické média a multimédiá. Na primárnom stupni plynulo 

nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na 

bohatosť detskej fantázie, obrazotvornosť a zvedavosť. 

Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom s autizmom rozvíjať grafomotorické zručnosti, 

hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú komunikačné 

schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma komunikácie. V 

prípade žiakov s autizmom motorické schopnosti nie sú narušené dôsledkom ich primárnej 

poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú komplexným spôsobom. 

Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní narušených 

zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných schopností, s 

dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu výtvarná 

výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním žiakov. 

Pre všestranné rozvíjanie žiakov s autizmom je dôležité používať aj techniky rôznych 

podporných terapií.   
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Predmet výtvarná výchova má na prvom stupni má silné terapeutické pôsobenie. Veľa žiakov 

s autizmom reaguje hypo- alebo hypersenzitívne na hmatové vnemy, čo sa demonštruje 

problémovým správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými plastickými materiálmi môžu 

mať na hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u žiakov s autizmom pozitívny 

vplyv. 

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede  alebo v špeciálnej učebni. Vyučovanie 

sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. Môže sa  

obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 

kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ. Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna 

výchova, multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba 

projektov. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu :  
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

Kognitívne ciele 

- poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky, 

základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im 

a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať 

pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela 

vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia. 

Senzomotorické ciele 

- rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a 

fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie 

konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. 

Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne 

uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti 

vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a 

techník. 

Socioafektívne ciele 

- formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a 

vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k 

tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 

používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  
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Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré špecifické 

prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu dosiahnutých 

výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

 

- vytvárať priestor pre synestetické vnímanie sveta - uplatnenie zmyslových modalít čuchu, 

   hmatu a chuti 

- podporovať formovanie vlastných spôsobov sebavyjadrovania 

- aktívne sa podieľať na utváraní najbližšieho životného prostredia 

- výtvarné témy upravovať individuálne 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu 

- rozvíjať lateralitu 

- rozvíjať priestorovú orientáciu 

- rozvíjať koordináciu oko - ruka 

- rozvíjať pozornosť 

- rozvíjať priestorovú pamäť 

- rozvíjať vnímanie 

- rozvíjať kreativitu a improvizáciu 

- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovania 

- bod /hravé činnosti s bodmi,  

- šrafúra, tieň /budovanie tvaru a priestoru linkou, šrafovaním a tieňovaním, textúrami 

/predmetná kresba, 

- farba /farebné kontrasty: teplá – studená, tmavá – svetlá, doplnkové farby 

 

II. výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a možnosti kompozície  

- výstavba proporcií a tvarov v plošnom vyjadrení /základy proporčnosti v kresbe 

- výstavba proporcií a tvarov v priestorovom vyjadrení /základy proporčnosti v modelovaní 

 

III. podnety výtvarného umenia / média, štýly, procesy, techniky, témy  

- impresionizmus, /krajinomaľba /krajina ako žáner /variácie krajiny v rôznych atmosférach 

 

IV. výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia  

- inšpirácia umením ďalekého východu (Čína, Japonsko), /papierový objekt, kaligrafia 

 

V. podnety filmu a videa  

- filmový trik, kulisa 

 

VI. podnety architektúry 

antropo- (zoo-, fyto-) morfná architektúra 

 

VII. podnety dizajnu  

- dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a telesnými funkciami 

- dizajn inšpirovaný slovom (názvom) 

 

VIII. elektronické médiá  

- maľovanie prostredníctvom počítača 
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IX. porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia  

- syntéza rôznych typov obrazu a zámena prvkov kompozície (krajiny a zátišia, prípadne 

portrétu) 

- možnosti zobrazovania motívu / odklon od schém 

 

X. podnety hudby  

- hudba ako obraz tónov, farebné tóny, farebné stupnice 

 

XI. podnety rôznych oblastí poznávania sveta  

- podnety vlastivedy: mapa ako výtvarný prejav 

 

XII. tradícia a identita /kultúrna krajina  

- výtvarná reakcia na pamiatku (monument) obce 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

         Predmet hudobná výchova je východiskom poznávania národného a svetového 

kultúrneho dedičstva a prispieva k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Hudobná výchova podporuje u žiakov s autizmom rozvoj komunikácie. Hudba produkovaná 

pedagógom, alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje dieťa do takých 

hudobných aktivít, pomocou ktorých sa ono učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi a s 

dospelými. Slová sú abstraktné a pre dieťa s autizmom predstavujú bariéru. Hudba je 

flexibilnejšia, zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako 

uvoľnenie a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre dieťa. 

Najproduktívnejšie sú interakcie medzi dieťaťom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre 

zlepšenie účinkov hudby je vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne 

závislé od senzorického vnímania každého dieťaťa). Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, 

aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, 

aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri  

vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností 

všetky skupiny žiakov. V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od 

hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel. 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze 

hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia. 

Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v 

jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. 

Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali 
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zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného 

zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu 

najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, 

formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na 

hromadené vedomosti. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, v súlade so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené, podľa aktuálnych príležitostí,  návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 

 

3. Ciele predmetu 

         Cieľom predmetu je prostredníctvom:  

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej 

piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových 

piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy 

národnej identity a vlastenectva, 

- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho 

života. 

Kognitívne ciele 

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.), 

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu 

pojmov, 

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností, 

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s 

pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na 

mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, 

veku primeraných umeleckých diel, 

- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v 

sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

Socioafektívne ciele 

- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,  

- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať 

vlastné názory a postoje, 

- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 
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- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty, 

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

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

Psychomotorické ciele 

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v 

individuálnych alebo skupinových projektoch, 

- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky, 

- základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

- rozvíjal citový svet žiakov, 

- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, 

ku všetkým prejavom života, 

- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom 

ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom, 

- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

V štvrtom ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov predmetu: 

- prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych folklórnych 

oblastí Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj príspevok HV k 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

- poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi rôznych 

dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

- získať základy národnej identity a vlastenectva 

- uvedomovať a rozlišovať mravné a estetické hodnoty 

- vnímať umelecké hodnoty rôznych kultúr 

- rozvoj komunikácie a uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne 

zmierňovanie nežiaducich foriem správania). 

 

4. Obsah vzdelávania 

 

1. Slovenské ľudové piesne a ich dnešná podoba v rozsahu h - d2. Krátke hlasové, intonačno-

rytmické a sluchové cvičenia, rytmické a melodické doplňovačky. 

2. Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a jedno- a viachlasné rytmické cvičenia. 

3. Jednoduché ľudové tance, hudobno-pohybové tanečné hry. 

4. Umelecké spracovanie slovenských ľudových piesní od 19. storočia podnes. 

5. Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden hudobno-dramatický celok. 

Kompetencie: 

- vokálno-intonačné činnosti, 
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- inštrumentálne činnosti, 

- hudobno-pohybové činnosti, 

- percepčné činnosti, 

- hudobno-dramatické činnosti. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantné na telesné, funkčné a 

pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia , zdravotne orientovanej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a 

praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 

sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k 

pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese komunikácie. 

 Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci 

vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu a pohybových cvičení, hier a súťaží 

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu 

V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom 

  

3. Ciele predmetu 

Ciele telesnej a športovej výchovy vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné 

plnenie cieľov primárnej edukácii prispieva k naplneniu všetkých všeobecných cieľov. 

Všeobecné ciele telesnej a športovej výchovy sú:  

- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,  

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových hrách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu, 

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,  

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 
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 Hlavným cieľom telesnej a športovej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna 

stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na 

zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 Predmet telesná výchova v 3. ročníku oboznamuje žiakov o vlastných pohybových 

možnostiach, vnímaniu zdravia a pohybovej aktivity a jeho uplatňovaní v každodennom 

živote. Podieľa sa na osvojovaní elementárnych pohybových zručností a návykov, o 

prezentovaní pozitívneho vzťahu k ich realizácii a aplikovaní v každodennom živote. 

Predmet telesná a športová výchova rozvíja pohybové kompetencie v nasledovných 

oblastiach: 

- základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti, 

- manipulačné, pohybové a prípravné športové hry, 

- psychomotorické cvičenia a hry, 

- aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti, 

- kreatívne a estetické pohybové činnosti. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Tematický celok: Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti 

Poradová príprava. 

Skákačky, naháňačky, triafačky. 

Kotúľ vpred a kotúľ vzad. 

Techniky rýchleho behu. 

Zdokonaľovanie techniky hodu. 

Skok do diaľky z miesta.  

Stoj na lopatkách. 

Cvičenia na lavičkách a s lavičkami - rozvoj rovnováhy. 

Skákanie cez švihadlo. 

Zoskoky z vyšších plôch - cvičenia s debničkami. 

Nácvik gymnastickej zostavy.  

Nácvik šplhu na tyči/ lane. 

Hod kriketovou loptičkou. 

Tematický celok: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

Skákačky, naháňačky, triafačky. 

Pohybové hry: skákanie cez švihadlo, preťahovanie sa pomocou švihadla. 

Prípravné športové hry (k tenisu - hádzanie a chytanie, rýchlosť a obratnosť - vpred, alebo 

späť. 

Vybíjaná.  

Loptová hra - futbal. 

Tematický celok: Psychomotorické cvičenia a hry 

Relaxačné cvičenia na rozvíjanie správneho držania tela a správneho dýchania. 

Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov. 

Pohybové cvičenia zamerané na koncentráciu a pozornosť. 

Správne držanie tela, polohy tela a jeho častí. 

Strečingové cvičenia.  
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Tvorivá dramatizácia. 

Cvičenia na rozvíjanie rovnováhy a priestorovej orientácie 

Tematický celok: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Pohyb v zimnej prírode - korčuľovanie. 

Pohyb v zimnej prírode - hry so snehom a na snehu (hádzanie snehových gúľ, vytváranie  

stôp ...) 

Pohybové hry v prírode. 

Turistika a pohyb v letnej prírode – chôdza po rôznych povrchoch. 

Pešia turistika a prekonávanie terénnych prekážok. 

Tematický celok: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

Správne držanie tela, kultivovaný pohybový prejav. 

Jednoduché rytmické cvičenia spojené s vytlieskávaním a vydupávaním a hraním na 

tamburínu. 

Pohybová tvorivosť - improvizácia. 

Nácvik tanečných krokov spojených s držaním tela. 

Hudobno - tanečné pohybové hry 
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5. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet katolícke náboženstvo je výchovno-vzdelávacím predmetom a  vyučuje sa 

podľa učebných osnov schválených Konferenciou biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 

na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. 

Žiaci si prostredníctvom neho majú osvojiť vedomosti a skúsenosti, ktoré neskoršie ovplyvnia 

ich život a budú mať neodmysliteľný vplyv na ich celkový pozitívny postoj k životu.  Žiakom 

sprostredkúva základné pravdy o Bohu, na základe ktorých sa budú aj ďalej formovať 

a rozvíjať v kresťanskom životnom štýle vo všetkých oblastiach spoločenského a osobného 

života.  

Piaty ročník je zameraný na radosť zo života, žiaci sú vedení k úžasu, k schopnosti 

čudovať sa nad vecami, prebúdzajú sa v nich  schopnosti transcendentovať viditeľný svet do 

duchovnej sféry. Ročníková téma je zameraná na cestu lásky a  umožňuje žiakom spoznávať 

starostlivého Boha, ktorý miluje ľudí. Pre správnu predstavu Boha ako aj  vzťah k nemu sú 

dôležité všetky ľudské vzťahy.  

Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie a prehlbovanie vo 

vyšších ročníkoch.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo vyučuje ako povinný 

predmet.  

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 5. ročníku v predmete katolícke náboženstvo 

2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín 

je navýšený, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Učivo katolíckeho náboženstva je usporiadané do ročníkových tém, pre 5. ročník je to 

téma: POZNÁVANIE CEZ DIALÓG.  

Ročníková téma obsahuje 7 samostatne rozpracovaných tém na rozvoj komunikačných, 

existenciálnych, občianskych, kultúrnych a sociálnych a interpersonálnych kompetencií. 

Dialóg sa rozvíja nie len verbálne ale aj symbolicky cez gestá a postoje a umožňuje rozvíjať 

vzťahy nie len s ľuďmi ale aj s Bohom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, kmeňovú triedu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu :  
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Ročníkovým cieľom predmetu katolícke náboženstvo v 5. ročníku je : 

Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu 

s Bohom prostredníctvom sviatostí, liturgického slávenia čítania Božieho slova. 

Prostredníctvom komunikácie sa približovať sa k Bohu a ľuďom.  

Okrem tohto cieľa má každá z nižšie uvedených tém vlastné ciele – kognitívne, afektívne 

a psychomotorické. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania : 

Obsah vzdelávania v 5. ročníku je rozdelený do nasledovných tematických okruhov : 

I.     Boh hovorí k človeku  

Práca so  Svätým písmom /vyhľadávanie kníh, kapitol veršov/, skratky kníh 

Misia Cyrila a Metoda /cyrilika, hlaholika, Otče náš v staroslovienčine/ 

Žiaci vierozvestcov – sv. Gorazd, jeho žiak sv. Bystrík 

II.   Dialóg Boha a človeka Dávidove prosby odpustenie (žalmy) 

Šalamúnova  prosba o múdrosť 

Mária zvelebuje Boha (Magnifikat) 

Ježiš – učiteľ modlitby (Otče náš), porovnanie dvoch evanjeliových textov modlitby Otče náš 

III.  Moja modlitba  
Pravidlá modlitby (miesto, čas a pravidelnosť) 

Druhy modlitby 

Príklady svätých /hymnus sv. Františka na stvorenstvo – príklad oslavnej modlitby/ 

IV.  Náš dialóg s Bohom  
Znaky a symboly v bežnom živote 

Komunikácia prostredníctvom symbolu 

Liturgické symboly, farby,  úkony, postoje, gestá 

Slávenie liturgického roku, slávnosť, liturgické obdobia 

Chrám, kostol, Jeruzalemský chrám 

Liturgické predmety 

V.   Obeta Božieho ľudu  
Obeta, obetavosť,  jej zmysel v živote človeka 

Obeta Ježiša Krista 

Obeta Božieho baránka (starozákonná, novozákonná obeta, židovská pascha, posledná večera) 

Obetný dar, moja obeta 

VI. Dialóg cez službu  
Služba chorým (sviatosť pomazania chorých) 

Služba ľudskej rodine (sviatosť manželstva) 

Služba Božej rodine (sviatosť kňazstva – diakon, kňaz, biskup) 

VII. Služba modlitbou  
Modlitba za živých /modlitba za kňaza, priateľov, rodičov, spolužiakov, učiteľov/ 

Modlitba k svätým /modlitba na príhovor svätých – Terézia z Lisieux, môj krstný patrón/ 

Modlitba za zomrelých 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(6 hodín týždenne, 198 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 6 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra sa delí na zložky – Jazyk a Literatúra. 

Jazyková zložka predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako 

prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov 

a pocitov,  je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a kognitívnych kompetencií 

(spôsobilostí) považujeme u žiakov s autizmom za východisko kvalitnejších výsledkov celého 

školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce. Komunikačná 

gramotnosť je neoddeliteľnou súčasťou jazykového vyučovania aj vzhľadom na špecifické 

potreby žiakov s autizmom. 

V zložke Literatúra je v 5. ročníku prioritou rozvíjať kognitívne schopnosti žiaka 

v poznávaní sveta, rozvíjať čitateľské kompetencie (súbor vedomostí, zručností, hodnôt a 

postojov zameraných na príjem umeleckého textu ). 

V usporiadaní predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti a veľký dôraz sa 

kladie na vlastný jazykový prejav, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť 

argumentovať. 

 

2. Organizácia predmetu 

Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v kompetencii učiteľa, ale prioritou sú 

(vzhľadom na špecifické potreby žiakov s autizmom) aktivizujúce, alternatívne a progresívne 

formy a metódy vyučovania. Pri organizácii podmienok vyučovania je potrebné postupovať 

individuálne podľa výsledkov špeciálnopedagogickej a i nej odbornej diagnostiky a 

v spolupráci s rodičmi (resp. zákonnými zástupcami). 

Školský vzdelávací program  stanovuje v 5. ročníku v  predmete Slovenský jazyk 

a literatúra 6 - hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom 

navýšenie o 1 hodinu.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede. Na 

vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, žiacku 

knižnicu a mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele 

I. Kognitívne kompetencie 

Spôsobilosť používať kognitívne operácie, Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine.  Spôsobilosť 

formulovať a riešiť problémy. Schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho 

výsledky. 

II. Komunikačné kompetencie 

Spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie. Zručnosť vyhľadávať a odosielať 

informácie. Spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať. Schopnosť verbálne a 

neverbálne vyjadriť vôľu a city. 
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III. Interpersonálne (sociálne) kompetencie 

Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty. Schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i 

skupín. Spôsobilosť kooperácie Schopnosť empatie. 

IV. Intrapersonálne  (osobnostné) kompetencie 

Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.  

 

3.1 Ciele predmetu podľa zložiek  

I. Poznávacie a rečové kompetencie –Slovenský jazyk 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti. 

Analytické a syntetické zručnosti. Tvorivé zručnosti. Informačné zručnosti. Komunikačné 

zručnosti. 

II. Poznávacie a čitateľské kompetencie – Literatúra  

Technika čítania a verejná prezentácia textu. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

Analytické a interpretačné zručnosti Tvorivé zručnosti Informačné zručnosti 

 

3.2 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

Dosiahnutie cieľov vzdelávania v predmete slovenský jazyk a literatúra je podmienené 

individuálnymi  schopnosťami žiakov s autizmom. Cieľom nie je za jeden školský rok 

zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele takého ročníka v tomto predmete, ktoré žiak 

môže dosiahnuť (na ktoré má vývinové predpoklady) v jeho vlastnom, individuálnom tempe, 

sprostredkované špecifickými formami, metódami a prostriedkami, ktoré sú jedinečné pre 

každého žiaka. 

Ciele jednotlivých ročníkov je potrebné vždy adaptovať vzhľadom na zvolené formy 

komunikácie . Dieťa, ktoré je verbálne, nie automaticky využíva svoju verbalitu na sociálnu 

komunikáciu, či vyjadrovanie potrieb. Rovnako nie je pre autistický vývin prirodzené, že 

verbalizujúce dieťa má osvojené a pragmaticky využíva preverbálne formy komunikácie. Pre 

optimálnu voľbu správnych cieľov prejdeme cieľmi od najnižšieho ročníka, čím vlastne 

diagnostikujeme stupeň dosiahnutej vývinovej úrovne. Hneď ako sú niektoré ciele dieťaťom 

len naznačované, ale nie zvládnuté v rôznych kontextoch a spontánne využívané 

(pragmatika), to sú tie správne ciele a správna úroveň, z ktorej sa v danom školskom roku 

vychádza (aj keď sa začne učiť polovica cieľov jedného ročníka a v rámci školského roka sa 

prechádza do ďalšieho ročníka). Ciele sa prispôsobujú aktuálnej forme komunikácie dieťaťa 

(verbálnej, neverbálnej). 

 

4. Obsah vzdelávania : 

4.1 Jazyková zložka 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Spojovník, pomlčka, splývavá výslovnosť, znelé – neznelé – znelé nepárové (zvučné 

spoluhlásky), prestávka, sila hlasu, dôraz 

Významová/lexikálna rovina 

Spisovný jazyk – nárečia, jednovýznamové a viacvýznamové slová, príslovie, porekadlo, 

pranostika, prirovnanie 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Podstatné mená – životnosť, neživotnosť, vzory. 

Prídavné mená – akostné, stupňovanie, vzory. 
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Predložky – väzba s pádom 

Syntaktická/skladobná rovina 

Slovosled. 

Sloh 

Rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomné, opis pracovného postupu, diskusia – argument, 

poznámky/konspekt, cielený rozhovor (interview), hlavná myšlienka, téma. 

 

4.2 Literatúra 

Poézia 

 Všeobecné pojmy -  rytmus, striedanie prízvučných a neprízvučných slabík, 

personifikácia. 

 Žánre – pracovné piesne, zbojnícke piesne, uspávanky, vojenské piesne, žartovné 

piesne,  

            koledy, zľudovelé piesne 

            Poézia nonsensu (nezmyslu) 

Próza  

 Všeobecné pojmy – humor, humorný dej, humorná postava, slang, rozprávač. 

 Žánre - fantastická rozprávka, neskutočné postavy, magické čísla a predmety. 

-  realistická rozprávka 

-  ľudová rozprávka  

-  autorská rozprávka – autorstvo, obsah, výber a spôsob spracovania témy 

-  filmová a televízna rozprávka – práca s dramatickým  textom,  dialogizovaná  forma    

                                                                dramatického textu, scenár, scenárista, režisér, herec,  

                                                                zvukové efekty 

- povesť – ľudová, miestna, historická, heraldická, autorská, umelecké spracovanie    

                 povesti 

- legenda ako výsledok zapisovania príbehov v kláštoroch, ľudová legenda, autorská  

            legenda 

- komiks  ako prozaický žáner, úloha obrázku a bubliny v komikse, pôvod v komikse 

- odborný náučný štýl, terminológia, úloha hesla v encyklopédii, usporiadanie hesiel  

  encyklopédii 

  

Jazyková zložka  a literatúra obsahujú aj súbor termínov pojmov, ktoré sú trvalou 

zložkou obsahu vzdelávania (štandardizované na 1. stupni ZŠ a učiteľ s nimi  ďalej 

pracuje). 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1.Charakteristika predmetu 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility 

v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v 

niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 
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nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom 

existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému 

jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 

2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára 

rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj 

komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný   

stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec 

komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach 

dosiahnuť. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP stanovuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete Anglický jazyk. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, 

herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania anglického jazyka v 5. a 6. ročníku základnej školy na úrovni A1 

(fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) je rozvíjať kľúčové kompetencie; t.j. 

všeobecné kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti. 

Ak si žiak osvojil a zvládol kompetencie úrovne A1, vo vyšších ročníkoch ZŠ ich ďalej 

rozvíja k dosiahnutiu úrovne A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných 

nástrojov). 

Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci 

sa: 

- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

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

 

Kompetencie žiaka: 

Všeobecné :  

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

- získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

- uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

- opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

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

rozvoja, 

- udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 
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- pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

- využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Komunikačné jazykové:  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

- rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

- dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

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

konkrétneho typu, 

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie, 

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

súčasťou osvojeného repertoáru, 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia, 

- dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, 

ospravedlniť sa, atď. 

Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

- dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov,  

na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

Komunikačné zručnosti:  

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas  

na pochopenie zmyslu, 

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1 
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- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad  

na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 

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

- dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A1: 

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

- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

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

čo robia, 

- vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

- vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretože“. 

Ústny prejav 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner 

v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom 

tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

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

na známe témy, 

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

sa má, 

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

- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie, 

- rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opiisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať 

a niekomu niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde 

žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A1) 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

Relating with 

others in 

a communicative 

Getting someone´s 

attention 

Upútať pozornosť 

Excuse me, please. 

Sorry. 
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situation 

 

Nadviazať kontakt 

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

Greetings 

Pozdraviť 

Hello./Hi. 

Good morning. 

Good afternoon. 

Good evening. 

Odpovedať na pozdrav  

Expressing thanks and 

admiration 

Poďakovať a vyjadriť 

svoje uznanie 

Thank 

you./Thanks. 

That’s very kind 

of you. You are 

welcome. 

Not at all. 

No problem. 

Parting 

Rozlúčiť sa 

Good night. 

Goodbye./Bye-

bye./Bye. 

Have a nice 

day/weekend. 

Listening to 

and giving 

information 

 

Vypočuť si 

a podať 

informácie 

Asking for information and 

responding 

Informovať sa 

Are you a student? 

Is there a bank 

near here? 

How many 

brothers have you 

got? 

How can I get to 

the bank, please? 

Where is the 

bank? 

How much does it 

cost? 

Were you at the 

cinema yesterday? 

Časovanie 

pomocného slovesa 

to be, have got 

a plnovýznamových 

slovies 

v jednoduchom 

prítomnom, a 

minulom čase 

Tvorba otázky 

a záporu 

Väzba there is 

Opytovacie zámená 

Potvrdiť (trvať na niečom)   

Classifying information 

Začleniť informáciu 

Martin is my 

brother. 

Privlastňovacie 

prídavné mená 

Odpovedať na žiadosť   

Choosing 

from given 

possibilities 

 

Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifying 

Identifikovať 

I want a blue 

jumper. 

The red pen is on 

the table. 

I’m nine years old. 

Neurčitý a určitý 

člen 

Predložky miesta 

Základné číslovky 

Describing (a person, 

animal, object, event, 

instructions) 

Opísať 

She’s tall. She’s 

very friendly. 

She’s got long 

hair. She’s 

wearing a blue 

dress. 

It’s got a long tail. 

Prídavné mená 

miery, farby a 

kvality 

v základnom tvare 

Sloveso have got 

Prítomný 

priebehový 

čas 
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Potvrdiť/Odmietnuť 

(vyjadriť nesúhlas) 

  

Opraviť (korigovať)   

Expressing 

opinion 

 

Vyjadriť 

svoj názor 

Expressing opinion 

Vyjadriť svoj názor 

This house is 

bigger than our 

house. 

It’s as expensive 

as in London. 

I’m the best pupil 

in class. 

Stupňovanie 

krátkych 

a dlhých príd. mien 

Nepravidelné 

stupňovanie 

Prirovnanie 

Expressing agreement 

Vyjadriť svoj súhlas 

Yes. 

That’s a good idea. 

 

Expressing Disagreement 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

No.  

Vyjadriť presvedčenie   

Vyjadriť vzdor   

Protestovať   

Vyjadriť stupeň istoty   

Expressing 

podstatné meno 

willingness 

 

Vyjadriť svoju 

Vôľu 

Expressing wishes/desires 

Vyjadriť svoje želania/túžby 

I want to live with 

my parents. 

I need a large 

room. 

Sloveso want to + 

neurčitok 

Sloveso need + 

Expressing 

podstatné meno 

Vyjadriť svoje plány (blízke 

a budúce) 

  

Expressing 

ability 

 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Expressing knowledge 

Vyjadriť 

vedomosti/poznatky/zistenia 

I can speak 

French. 

Časovanie 

modálneho slovesa 

can v prítomnom 

čase 

Expressing inability/lack of 

knowledge 

Vyjadriť neschopnosť/ 

Neznalosť 

I can’t speak 

French. 

 

Expressing ability to do 

something 

Vyjadriť svoju schopnosť 

vykonať nejakú činnosť 

He can swim very 

well. 

I can swim, but 

not very well. 

 

Expressing 

feelings 

 

Vnímať a 

prejavovať 

svoje city 

Expressing joy, happiness, 

satisfaction 

Vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, uspokojenie 

I’m happy.  

Expressing sadness 

Vyjadriť smútok, 

skľúčenosť 

I’m sad. 

You’re lucky. 

What a pity! 

 

Vyjadriť sympatie   

Expressing pain 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

I don’t feel very 

well. 

I feel 

Jednoduchý 

prítomný 

čas 
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sick/dizzy/ill. 

I’ve got a 

headache/cold. 

Utešiť, podporiť, dodať 

Odvahu 

  

Expressing 

expectations 

 

Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej   

Vyjadriť sklamanie   

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, obavu 

  

Ubezpečiť   

Vyjadriť úľavu   

Vyjadriť spokojnosť   

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať si 

  

Ascertaining 

satisfication/dissatification 

in others 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

niekoho s niekým/s niečím 

What’s the matter? 

What happened? 

Otázka 

v jednoduchom 

minulom čase 

Discussing 

interests and 

tastes 

 

Predstaviť 

svoje záľuby a 

svoj vkus 

Expressing likes 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa 

mi páči, čo uznávam 

What do you like 

(doing)? 

I love/like English. 

I like reading 

because it’s 

interesting. 

My brother plays 

computer games. 

Otázka 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

 

Oznamovacia veta 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

Expressing dislikes 

Vyjadriť, že niekoho/niečo 

nemám rád 

I don’t like it (very 

much). 

He hates mice. 

I can’t stand bad 

people. 

I’m not keen on 

gardening. 

Zápor 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

Vybrať si z ponúknutých 

možností najobľúbenejšiu 

  

Setting rules 

and 

regulations 

 

Stanoviť, 

oznámiť 

a prijať pravidlá 

alebo povinnosti 

Expressing 

commands/prohibitions 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Go home./Open 

the door. 

Don’t run away. 

You must drink it. 

You can’t/mustn’t 

smoke in here. 

Rozkazovací 

spôsob 

 

Modálne slovesá 

Vyjadriť morálnu alebo 

sociálnu normu 

  

Získať povolenie, súhlas   

Granting permission 

Dať súhlas, potvrdiť niečo 

You can smoke in 

here if you want 

to. 
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Odmietnuť   

Zakázať   

Zákazu/Spochybniť zákaz   

Vyhrážať sa   

Sľúbiť   

Responding 

to broken 

rules and 

regulations 

 

Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinnosti 

Obviniť, obviniť sa, priznať 

Sa 

  

Apologizing 

Ospravedlniť sa 

I‘m very/so sorry. 

Sorry for that. 

I beg your pardon. 

Excuse me. 

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať  

Making and 

responding 

to offers 

 

Ponúknuť a 

reagovať na 

ponuku 

Making requests 

Žiadať od niekoho niečo 

Give me some 

coins, please. 

Speak slowly, 

please. 

Can you repeat 

that? 

Rozkazovací 

spôsob 

 

Sloveso can v 

žiadosti 

Responding to requests 

Odpoveď na žiadosť 

Oh, yes./Sure./Of 

course./Certainly. 

No, I’m sorry./I’m 

afraid I can’t 

because... 

 

Suggesting somebody do 

something 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal 

What about asking 

that woman? 

Can you visit me 

today? 

Väzba predložky a 

gerundia 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali 

  

Offering help 

Ponúknuť pomoc (urobiť 

niečo namiesto niekoho 

iného) 

Shall/Can I help 

you with your 

bag? 

Would you like 

some help with 

your bag? 

Zdvorilé ponuky vo 

forme otázky 

Navrhnúť, že niečo 

požičiam, darujem 

  

Responding to a suggestion 

Odpovedať na návrh 

niekoho iného 

O.K./Oh, thank 

you./Yes, please. 

That’s very kind 

of you. 

No, thanks very 

much. 

 

Meeting people for 

the 1st time 

Introducing someone 

Predstaviť niekoho 

This is my friend 

Jane. 

Ukazovacie zámená 
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Reagovať pri 

prvom 

stretnutí 

She’s from 

England.. 

Can I introduce 

you to my mother? 

My mother’s 

name’s Mia. 

Privlastňovací pád 

Introducing oneself 

Predstaviť sa 

My name is Tina 

Jones. 

I’m/I come from 

Slovakia. 

I live in a small 

town. 

Privlastňovacie 

prídavné mená my 

 

Jednoduchý 

prítomný 

čas 

Responding to introductions 

Reagovať na predstavenie 

Niekoho 

How do you do? 

Nice to meet you. 

How are you? 

Fine, thanks. 

And you? 

 

Expressing welcome 

Privítať 

Welcome to our 

fashion show. 

Come in. 

 

Making a toast 

Predniesť prípitok 

  

Making 

a phone call 

 

Telefonovať 

Odpovedať   

Answering and 

beginning a phone 

call 

Začať telefonický rozhovor 

Hello. 

This is 

Peter./Peter, here. 

Is that Liz? 

Can I speak to Jo, 

please? 

Is Jo there, please? 

Ukazovacie 

a osobné 

zámená 

Keeping a phone call 

going 

Udržiavať telefonický 

Rozhovor 

Just a minute/a 

moment. 

 

Ending a phone call 

Ukončiť telefonický 

Rozhovor 

See you on 

Sunday. Bye. 

All right. 

Goodbye. 

 

Monitoring 

understanding 

 

Uistiť sa 

v rozhovore, že 

moje slová/môj 

výklad/môj 

argument boli 

pochopené 

Assuring that I am 

understood 

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia 

Is that clear? 

Do you 

understand? 

Opytovacie vety 

Uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo 

povedané 

  

Požiadať o pomoc pri 

vyjadrovaní ohľadom 

problematického 

slova/vyjadrenia/frázy 
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Nahradiť 

zabudnuté/neznáme slovo 

  

Hľadať slovo/vetu   

Opraviť sa, vrátiť sa 

k rozhovoru 

  

 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1 

Témy/Všeobecne/ 

Podtémy 

Úroveň A1 

1 Rodina a spoločnosť 

- Osobné údaje 

- Rodina - vzťahy v rodine 

- Národnosť/štátna príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

name, address, age, birthday, street, 

telephone number, country, boy, girl, family, 

mother, father, brother, sister, parents, 

grandmother, grandfather, aunt, uncle, 

cousin, baby, child, family tree 

2 Domov a bývanie 

- Môj dom/byt 

- Zariadenie bytu 

- Domov a jeho okolie 

- Bývanie v meste a na dedine 

- Spoločnosť a životné prostredie 

- Spoločnosť a jej životný štýl 

Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

building: house, flat, castle, farm; 

downstairs, upstairs, stairs, floor, door, 

window, wall;  

room: living room, sitting room, dining 

room, bathroom, bedroom, kitchen, toilet, 

hall;  

live, stay, build, move, paint, repair; 

table, desk, chair, armchair, bed, wardrobe, 

cupboard, drawer, light, lamp, carpet, rug, 

sofa, vase, fridge, cooker, washbasin, bath, 

picture, shower, mirror, cup 

3 Ľudské telo, 

starostlivosť o zdravie 

- Ľudské telo 

- Fyzické charakteristiky 

- Charakterové vlastnosti človeka 

- Choroby a nehody 

- Hygiena a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života 

- Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 

poistenie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

head: face, nose, eyes, ears, mouth, lips, 

tooth/teeth; 

body: neck, throat, back, stomach, shoulder, 

arms, elbow, wrist, hands, fingers, thumb, 

legs, knee, foot/feet, ankle, heart, lungs; 

What’s the matter with you?; 

I have got a/an ache, pain, temperature, 

cough, sore throat, cold, back ache; 

I am...fit, tired, cold.; 

doctor, nurse, patient, dentist, pills; 

What does s/he look like?; 

S/he’s tall, short, young, old.; 

hair: long, short, wavy, curly, straight 

4 Doprava a cestovanie 

- Dopravné prostriedky 

- Osobná doprava 

- Príprava na cestu a cestovanie 

Dopravné prostriedky 

car, bus, ship, boat, plane, rocket, bike, taxi, 

train, helicopter; 

go by car, take a taxi, arrive, leave, fly, drive, 
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- Turistika a cestovný ruch 

- Problémy cestných, železničných 

a leteckých sietí 

ride 

5 Vzdelávanie a práca 

Škola a jej zariadenie 

- Učebné predmety 

- Pracovné činnosti a profesie 

- Školský systém 

- Celoživotné vzdelávanie 

- Pracovné podmienky 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

teacher, pupil; 

school, classroom, board/blackboard, chair, 

desk, schoolbag, pencil, pen, book, exercise 

book, homework; 

popular, important, favourite; 

learn, write, read, start/finish lessons, 

timetable; 

subject: English, Slovak, Maths, Geography, 

History, Science, Music, Art, P.E. (physical 

education), R.E. (religious education); 

double period, break 

6 Človek a príroda 

- Zvieratá/fauna 

- Počasie 

- Rastliny/flóra 

- Klíma 

- Človek a jeho životné prostredie 

- Príroda okolo nás – ochrana životného 

prostredia 

Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

the natural world; 

animals: mammals, birds, reptiles, pets, cow, 

pig, dog, mouse, frog, elephant, horse; 

seasons: spring, summer, winter, autumn; 

climate: dry, continental, wet, hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, fog/gy, cloud/y, 

showery, calm; 

snow, sky, wind, clear, rainbow; 

plants: flowers, trees, bushes, roots, 

leaf/leaves, trunk, branch, grass 

7 Voľný čas a záľuby 

- Záľuby 

- Knihy a čítanie 

- Rozhlas, televízia a internet 

- Výstavy a veľtrhy 

- Kultúra a jej vplyv na človeka 

- Umenie a rozvoj osobnosti 

Záľuby 

spare time; 

hobby/ies: photography, reading, drawing, 

reading, building 

plastic/paper models, taking care of a pet; 

collecting: stamps, hockey cards, badges, 

serviettes, posters; 

playing: computer games, dominoes, a 

musical instrument, chess, board games; 

join a club, collect, swap, show 

8 Stravovanie 

- Stravovacie návyky 

- Mäso a mäsové výrobky 

- Zelenina a ovocie 

- Nápoje 

- Cestoviny a múčne výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 

food: meat, sausages, egg, chicken, fish, hot 

dog, hamburger, fruit, apple, orange, lemon, 

banana, pear, peach, cherry, vegetable, 

carrot, tomato, potato, bean, pea, pepper, 

onion; 

drink: mineral water, milk, tea, coffee, fruit 

juice, lemonade, iced tea, soft drink; 

meals: breakfast, lunch, dinner, supper; 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 215 

fast food; restaurant; 

be hungry, be thirsty, have a drink, pour, eat, 

drink, cook; 

cold, hot 

9 Multikultúrna 

spoločnosť 

- Cudzie jazyky 

- Rodinné sviatky 

- Cudzojazyčná komunikácia 

- Štátne a cirkevné sviatky 

- Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

nation/nationality, foreign language, mother 

tongue; 

grammar, spelling, vocabulary, 

pronunciation; 

different and common words; 

cultures, church/religion, festivals, food; 

Easter; 

Christmas, carols, stockings, reindeer, 

turkey, candles, tree, star; 

family, relatives, birthday, wedding, 

presents, congratulations, cards; 

meet, visit, buy/give/get presents 

10 Obliekanie a móda 

- Základné druhy oblečenia 

- Odevné doplnky 

- Výber oblečenia na rôzne príležitosti 

- Druhy a vzory odevných materiálov 

- Móda a jej trendy 

Základné druhy oblečenia 

clothes: T-shirt, shirt, jumper, pullover, 

sweater, jeans, trousers, shorts, skirt, dress, 

jacket, anorak, coat, fancy dress costume; 

hat, cap, socks, shoes, trainers, sandals, 

boots, slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, take off, wear, go with 

11 Šport 

- Druhy športu: zimné a letné, individuálne a 

kolektívne 

- Športové disciplíny 

- Význam športu pre rozvoj osobnosti 

- Nové trendy v športe 

- Fair play športového zápolenia 

 

12 Obchod a služby 

- Nákupné zariadenia 

- Pošta a telekomunikácie 

- Druhy a spôsoby nákupu a platenia 

- Hotely a hotelové služby 

- Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, 

...) 

- Kultúra nakupovania a služieb 

 

13 Krajiny, 

mestá a miesta 

- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje mesto 

- Geografický opis krajiny 

- Kultúrne a historické pamiatky krajín 

a miest 

 

14 Kultúra a umenie 

- Druhy umenia 
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- Kultúra a jej formy 

- Umenie – spoločnosť – kultúra 

15 Človek a spoločnosť; 

komunikácia 

- Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

- Formy komunikácie 

- Kultúra komunikácie 

 

16 Mládež a jej svet 

- Aktivity mládeže 

- Vzťahy medzi rovesníkmi 

- Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže o svete 

 

17 Zamestnanie 

- Pracovné pomery a kariéra 

- Platové ohodnotenie 

- Nezamestnanosť 

 

18 Veda a technika 

v službách ľudstva 

- Technické vynálezy 

- Vedecký pokrok 

 

19 Vzory a ideály 

- Človek, jeho vzory a ideály 

- Pozitívne a negatívne vzory 

 

20 Slovensko 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

21 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH  SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti komunikačných schopností a sociálnych 

zručností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno od 

poškodenia sociálnych zručností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností komunikovať je 

preto jedným zo základných cieľov výchovnovzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo 
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ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (ďalej len 

dieťa/žiak s AU alebo PVP) v závislosti od miery ich „autistického“ poškodenia, resp. 

aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s 

atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií 

a vo vyšších ročníkoch, resp. v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť 

prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho 

charakteru). Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie 

dieťaťa, je potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej 

komunikácie, ich posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností 

na nové situácie, nový kontext. prvoradým cieľom je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

dieťaťa, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 

zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou  súčasťou  sociálneho  správania  sú  schopnosti, ktoré  napomáhajú sociálnej 

integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného času 

atď.), vrátane „zamestnaní“, ktoré pre bežné deti nie sú atraktívne:  pomoc  pedagógom  cez 

prestávku, zodpovednosť za čistotu v jasne určenom priestore, zodpovednosť za poriadok na 

jasnom mieste a pod. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí  mať  schopnosti  nevyhnutné  k  nadväzovaniu  

interakcií. Členovia skupiny iniciujú kontakty, reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na 

ovplyvňovaní štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako 

prebieha interakcia, nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože 

aktivita sama je pre ne odmenou (aspoň čiastočne). 

U malých detí, ktoré nemajú AU alebo PVP, sa sociálne kontakty prejavujú rôznymi formami 

sociálnych hier. Avšak  základy  sociálnej  hry sú väčšinou naučené v izolácii od iných detí. 

(Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu,  bicyklovať  atď.  samo, resp. bez asistencie iných 

detí.) To znamená, že dieťa naučené zručnosti nezačne automaticky využívať aj v aktivitách s  

inými   deťmi.  V  ranom  sociálnom  vývine  dieťa  potrebuje  zažiť  rôznorodé  sociálne 

interakcie, až potom ich začne samo vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa s AU alebo PVP je 

od tejto prirodzenej cesty výrazne odlišný. 

Problémy, vyplývajúce z autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch, neumožňujú 

deťom,  aby sociálne zručnosti  nadobúdali  spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo sociálneho 

pochopenia. z hľadiska používaných metód majú preto dominantnú úlohu kognitívne postupy 

a  postupy  terapie  správania   z  rovnakého  dôvodu  deti  naučené  schopnosti  neaplikujú 

spontánne v domácom prostredí. je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o dosiahnutých 

pokrokoch detí a  metódach  ako  ich  preniesť  domov  -  v  oblasti  komunikácie,  sociálneho 

správania i integračných zručností. 

 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí optimálnej verbálnej komunikácie, resp. ich 

schopnosti sú obmedzené, môžu rozširovať svoje komunikačné schopnosti používaním AAK. 

Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU alebo PVP. Výber vhodnej AAK je zložitý. 

Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná komunikácia 

vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. Vždy je potrebné 

zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a nevýhody AAK. 

Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej zrozumiteľnosť, ako aj 

schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. Reč je vždy poruke, 
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možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU alebo PVP reč 

mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr začne dieťa s AU 

alebo PVP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna komunikácia bude rozvíjať 

obmedzene, čo je potrebné brať do úvahy pri vzdelávaní žiaka s AU alebo PVP. 

 

2. Organizácia predmetu: 

Školský vzdelávací program určuje v tomto predmete 2 – hodinovú dotáciu. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú 

učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým ročníkom je rozširovanie 

funkčnej komunikácie v kategóriách: 

-žiadanie osobných potrieb, 

-reakcie na správanie iných ľudí, 

-komentovanie, 

-žiadanie informácií, 

-vyjadrovanie pocitov, 

-vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Špecifické ciele: 

-budovať schopností empatie, 

-vytvárať kognitívnu bázu na rozvíjanie primeraného správania, odrážajúceho 

očakávania okolia, 

-vyjadrovať sa primerane v obchode, 

-byť schopný pýtať sa (dávať otázky), 

-primerane sa vyjadrovať o počasí, 

-chápať, čo znamená: koniec- začiatok, 

-dokázať si zvoliť televízny program. 

Vhodným východiskom je tzv. Laheyovej model vývinu reči, ktorý sa orientuje na 

jazykové schopnosti detí, komunikačné správanie, ako aj nerečové komunikačné správanie. 

Vychádza zo zákonitostí normálneho vývinu, pričom rešpektuje kognitívne a sociálne aspekty 

vývinu konkrétneho dieťaťa. Pri voľbe cieľov na najbližšie obdobie, vychádzame 

z dosiahnutej úrovne troch základných dimenzií jazyka: obsahu, formy a pragmatiky. 

Obsah – o čom sa hovorí, alebo čo v reči rozumieme. Predstavuje sémantiku reprezentovanú 

vo vyjadrovaní. Vyvíja sa spontánne počas celého života. Existujú tri hlavné kategórie 

obsahu: predmety, vzťahy medzi predmetmi a vzťahy medzi dejmi. 

Forma – cesta ako prebieha prenos informácií. Môže prebiehať prostredníctvom zvukov, 

pohybmi alebo postavením rúk, používaním komunikačných symbolov a rôznych 

komunikačných prostriedkov, ktoré plnia rolu náhradnej a/alebo podpornej komunikácie. 

Pragmatika – prečo dochádza ku komunikácii a ako prebieha komunikácia. 

Rozlišujeme tri základné aspekty pragmatiky: 

Ciele – prečo dochádza ku komunikácii, t. j.: interakcia, regulácia a kontrola medzi partnermi 

komunikácie, dosiahnutie osobných cieľov, vzbudenie pozornosti. 

Výber foriem na dosiahnutie cieľa – ako sa vyberajú formy vyjadrovania, aby slúžili 

potrebnej funkcii v danom kontexte. Časť správy je vždy nejazyková: predmety, deje, vzťahy 

atď. 
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Interakcia medzi ľuďmi – ako upútať pozornosť, ako reagovať na prehovor inej osoby, ako 

ukončiť rozhovor, vedieť sa správať v roli počúvajúceho aj hovoriaceho, resp. toho, kto sa 

nejakou formou vyjadruje. 

Sekundárnym cieľom predmetu je zmierňovanie prejavov problémového správania. 

Ciele možno dosiahnuť používaním správnych foriem komunikácie (verbálnej a/alebo 

alternatívnej a/alebo augmentatívnej). 

Pri výbere správnych spôsobov komunikácie treba zohľadniť: aký je stupeň motivácie dieťaťa 

komunikovať, aký je repertoár neverbálneho komunikačného správania dieťaťa, aká je 

kognitívna úroveň dieťaťa, aké má dieťa problémové správanie - ktoré je potrebné brať do 

úvahy pri výbere komunikačného systému. 

Ciele možno dosiahnuť používaním vhodných foriem a stupňov pomoci: prompt (fyzický, 

vizuálny, iný - nešpecifický), tvarovanie (jestvujúceho správania do inej, želanej formy), 

reťazenie (vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov správania). 

 

3.1. Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom 

Vzhľadom na fakt, že narušenie sociálnych a komunikačných schopností (zručností) je 

pre autizmus a ďalšie pervazívne vývinové poruchy symptomatické, ako aj fakt, že autistický 

vývin je charakterizovaný svojou nerovnomernosťou, je takmer nepravdepodobné, aby žiak 

mohol postupovať rovnomerne, resp. že každý nový školský rok sa automaticky prechádza v 

obsahu vzdelávania do cieľov ďalšieho ročníka. (Inými slovami ciele treba voliť na základe 

dosiahnutej vývinovej úrovne, t.j. vybrať si najbližší dosiahnuteľný ročník. Môže to 

znamenať, že žiak je viacero školských rokov vzdelávaný podľa obsahu vzdelávania 

rovnakého ročníka, príp. nepostupuje vzhľadom na ročník. Súvisí to s možnosťami žiaka 

dosiahnuť v tejto oblasti  viac, s kapacitami  konkrétneho  žiaka, podmienené  mierou autizmu 

alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, mentálnou úrovňou, príp. pridruženými 

postihnutiami a pod.). 

Cieľom nie je za jeden školský rok zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele 

takého ročníka v tomto predmete, ktoré žiak môže dosiahnuť (na ktoré má vývinové 

predpoklady) v jeho vlastnom, individuálnom tempe, sprostredkované špecifickými formami, 

metódami a prostriedkami, ktoré sú jedinečné pre každého žiaka s AU alebo PVP.  

Ciele jednotlivých ročníkov je potrebné vždy adaptovať vzhľadom na zvolené formy 

komunikácie (pozri proces vyššie). Dieťa, ktoré je verbálne, nie automaticky využíva svoju 

verbalitu na sociálnu komunikáciu, či vyjadrovanie potrieb. Rovnako nie je pre autistický 

vývin prirodzené, že verbalizujúce dieťa má osvojené a pragmaticky využíva preverbálne 

formy komunikácie. Pre optimálnu voľbu správnych cieľov prejdeme cieľmi od najnižšieho 

ročníka, čím vlastne diagnostikujeme stupeň dosiahnutej vývinovej úrovne. Hneď ako sú 

niektoré ciele dieťaťom len naznačované, ale nie zvládnuté v rôznych kontextoch a spontánne 

využívané (pragmatika), to sú tie správne ciele a správna úroveň, z ktorej sa v danom 

školskom roku vychádza (aj keď sa začne učiť polovica cieľov jedného ročníka a v rámci 

školského roka sa prechádza do ďalšieho ročníka). Ciele sa prispôsobujú aktuálnej forme 

komunikácie dieťaťa. (verbálnej, neverbálnej). 

 

4. Obsah vzdelávania: 

 Identifikácia pocitov, ich možných príčin a správania, ktoré redukuje/ mení 

vyjadrované pocity (predvedieme rôzne emócie, s cieľom identifikovať ich dieťaťom, 

ako aj určiť ich možné príčiny a spôsoby ako zmeniť situáciu. je dôležité, aby emócie 

boli veku primerané),  

 demonštrácia emócií, rozoznávanie emócií naživo (hra „Ako sa cítim?“, s následným 

predvedením a identifikáciou možných príčin takéhoto emocionálneho stavu/ nálady, 

pomenovanie vlastných emócií, pocitov a nálad.), 
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 identifikovať či nás druhá osoba počuje, 

 identifikovať či nás druhá osoba vidí, 

 identifikovať či druhá osoba vie určitú informáciu (ak asistent videl, že sa učiteľ so 

žiakom o niečom rozprávajú, ešte neznamená, že to počul), 

 vytvorenie schopnosti zaujať interaktívnu rolu iniciátora rozhovoru, aj reagujúceho v 

rozhovore. 

Proces 

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy. 
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BIOLÓGIA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s 

dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a 

neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako 

celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich 

životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

 

2. Organizácia predmetu: 
ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete biológia. Vyučovanie predmetu 

sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na 

vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku 

knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

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

- poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 
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- poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných 

vzťahoch ako súčastí celku. 

- chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

pôsobenia prírodných procesov a javov. 

- chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 

- viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom 

živote. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

- spoznávanie životného prostredia, pozorovanie zmien, ktoré sa v ňom odohrávajú, 

vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody 

- rozvíjanie schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním 

a hľadaním v rôznych zdrojoch 

- rozvíjanie schopnosti pozorovať s porozumením a s využívaním všetkých zmyslov a 

jednoduchých nástrojov 

- tvorenie a modifikovanie základných  pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú 

základné prírodné javy 

- uvedomenie si potreby ochrany prírody  

- poznanie fungovania ľudského tela, rešpektovanie vlastného zdravia, osvojenie 

zdravého životného štýlu 

 

4. Obsah vzdelávania: 

PRÍRODA A ŽIVOT 

Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. 

ŽIVOT V LESE 

Les. Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. 

Kry. Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. Kvitnúce byliny v lese. Huby a lišajníky v 

lese. Poznávanie húb (jedlých, jedovatých), spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave 

hubami. Lesné bezstavovce. Lesné obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. 

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. 

Rastliny žijúce vo vode. Význam planktónu a vodných zelených rastlín. Brehové rastlinstvo. 

Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na 

brehu. Ryby. Živočíchy žijúce na brehu. Vtáky a cicavce žijúce pri vode. 

ŽIVOT NA POLIACH A LÚKACH 

Polia, lúky, pastviny. Životný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej 

činnosti. Rastliny a huby na lúkach. Obilniny. Krmoviny. Olejniny a okopaniny. Bezstavovce 

žijúce na lúčkach a poliach. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Vtáky žijúce na 

lúkach a poliach. Cicavce žijúce na lúkach a poliach. 

PRAKTICKÉ AKTIVITY  

Odporúčané námety praktických aktivít 

Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. 

Pozorovanie drobnozrnka lupou a mikroskopom. 

Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov ...) 
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Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb. 

Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom. 

Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry. 

Pozorovanie vonkajších znakov a spôsob pohybu rýb v akváriu. 

Poznávanie poľných a lúčnych rastlín a živočíchov (v životnom prostredí, podľa atlasu, 

obrazov, herbárových položiek, trvalých preparátov, a pod.). 

Odporúčané námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) 

Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka. 

Stopy živočíchov v lese. 

Hniezdenie vtákov. 

Vonkajšie znaky a prejavy života vodných mäkkýšov v akváriu. 

Vplyv znečistenej vody na vodné mikroorganizmy. 

Rast obilniny od siatia po žatvu. 

Rast ľuľka zemiakového od sadenia po zber hľúz. 

Odporúčané námety na tvorbu projektov 

Les v okolí obce (mesta, školy, bydliska). Cieľ: Zistiť výskyt drevín a bylín v okolitom lese. 

Rastliny a živočíchy v našom potoku (rieke, rybníku) a jeho okolí. Cieľ: Zistiť výskyt 

vodných a pobrežných rastlín a živočíchov. 

Dreviny v našej obci (meste, parku, okolí školy). Cieľ: Zistiť výskyt druhov drevín. 

Obojživelníky v okolí môjho bydliska. Cieľ: Zistiť výskyt obojživelníkov v okolí. 

Liečivé rastliny v mojom okolí. Cieľ: Zistiť výskyt a využívanie liečivých rastlín v okolí. 

Prikrmovanie vtákov v zime (v okolí školy, bydliska). Cieľ: Zhotoviť kŕmidlá pre zimné 

kŕmenie vtákov a zistiť výskyt druhov na kŕmidle. 

Odporúčané námety na rozširujúce učivo 

Život v lese 

Regionálne významné, chránené, liečivé a jedovaté rastliny, huby a živočíchy žijúce v lese. 

Drobné článkonožce žijúce v lese - kôrovce, mnohonôžky, stonožky. 

Vysokohorské rastliny a živočíchy 

Les ako celok. Vzájomné vzťahy a potravové väzby lesných organizmov 

Vplyv človeka na stav lesov (odlesňovanie, ťažba dreva, pestovanie lesa). Význam lesov a ich 

ochrana. 

Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej havárie na život lesa. 

Život vo vode a na brehu 

Regionálne významné a chránené rastliny a živočíchy žijúce vo vode a na brehu. 

Jazero (rybník) ako celok. Vzájomné vzťahy a potravové väzby vodných a brehových 

organizmov. 

Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej havárie (ropná, chemická havária a 

pod.) na vodný ekosystém. 

Život na poliach a lúkach 

Regionálne významné liečivé a chránené druhy organizmov polí, lúk a pastvín. 

Polia a lúky ako celok. Život polí, lúk a pastvín počas roka, starostlivosť o lúky a pastviny. 

Regulácia polí, lúk, pasienkov pre potreby poľnohospodárstva, monokultúry a ich dôsledky. 

Závislosť výživností polí od geologických faktorov (podložie, vietor, dážď a pod.). 

Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej havárie (zamorenie pôdy a vody 

chemickými látkami a pod.) na život poľného a trávnatého ekosystému. 
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DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a 

občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi 

predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou 

vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska 

aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy 

života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania. Hlavnou funkciou 

dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti 

v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, 

európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých 

historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom 

ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na 

základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z 

väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným 

národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych skupín a 

spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2. Organizácia predmetu: 

Školský vzdelávací program určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete 

dejepis.Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 

aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou 

ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný 

názor. 

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických 

prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 

Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 
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prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov 

v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

· s historickým časom 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

· s historickým priestorom 

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života 

a obživy človeka, spoločnosti 

· s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim 

posudzovaním 

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe 

určujúcich znakov 

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 

Žiaci získajú základné informácie ako: 

· vyhľadávať relevantné informácie 

- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov 

kombinovaných 

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, 

novín, časopisov, webových stránok 

- z populárno - vedeckej literatúry a historickej beletrie 

· využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

- vo vyberaní informácií 

- v organizovaní informácií 

- v porovnávaní informácií 

- v rozlišovaní informácií 

- v zaraďovaní informácií. 

- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

· štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

- v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

- vyhodnocovaní správnosti postupu 

- tvorbe súboru vlastných prác 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 
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v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

TEMATICKÉ CELKY: 

I. Od blízkeho k vzdialenému 

Priestor a čas.  Pamiatky v priestore a čase .Minulosť našej školy. 

II .Človek v premenách priestoru a času 

Priestor na mape. Človek v pohybe. Ako si človek zmenšoval svet. Spôsob obživy človeka. 

Človek vládca prírody? Práca detí v minulosti a prítomnosti. 

III .Človek a komunikácia 

Pamäť ľudstva. 

 

 

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Žiaci získavajú základné zemepisné poznatky o svojej vlasti a o svete. V zemepise 

žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu SR, jej postavenia v Európe, k základným 

informáciám o Európe a o svete. Súčasťou vyučovania zemepisu 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 zemepisného učiva si žiaci 

osvojujú základy ochrany a tvorby životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete geografia. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, herňu, žiacku knižnicu, mestskú 

knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

 Zaujať žiakov, aby mali záujem získavať vedomosti z geografie, 

 rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 

 všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, 
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 vedieť čítať mapy, plány miest - orientovať sa v nich a vedieť ich využiť v praxi, 

 vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

základe získaných vedomostí, 

 rozumieť grafom, diagramom, 

 hľadať odpovede na otázky, vyhľadávať informácie, vedieť interpretovať svoje 

riešenie problémov, vedieť vypracovať projekt a prezentovať ho, 

 naučiť sa diskutovať o návrhoch, 

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

 vedieť zodpovedať na základné otázky geografie: kde to je, čím je to zaujímavé, ako to 

vzniklo, akí ľudia tam žijú. 

 

- orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc, 

- orientovať sa v pláne mesta, auto atlase, v mape alebo pláne na internete 

- vedieť čítať mapy všeobecno - zemepisné, tematické, rozumieť im, 

- vedieť interpretovať údaje získané z grafu, diagramu 

- vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky 

pohybov Zeme na prírodné procesy, 

- vysvetliť vznik časových pásiem, 

- vypočítať vzdialenosť medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou, 

- podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto, 

kaňon, rieka, ľadovec, púšť, dažďový prales, uviesť príklady, 

- pripraviť projekt, vypracovať ho a odprezentovať, 

- diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych, 

- získavať údaje z rôznych zdrojov, vedieť využiť internet, odbornú literatúru, 

- tvoriť mentálne mapy so symbolmi. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

TEMATICKÉ CELKY 

I. Objavovanie Zeme a vesmíru 

II. Povrch Zeme, svetadiely, oceány 

III. Mapa a glóbus 

IV. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda 

V. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k 

poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete Občianska náuka. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, herňu, žiacku knižnicu, mestskú 

knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 
-utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí 

-utváranie sebapoznávania a sebahodnotenia 

-akceptovať vlastnú osobnosť 

-rešpektovať základné princípy demokracie a tolerancie 

-vytvárať pozitívne vzťahy 

-poznať svoje práva a povinnosti 

-vyjadriť vlastný názor, pocit, myšlienku, postoj uplatnením vhodných komunikačných 

prostriedkov 

-nadobudnúť základné vedomosti a informácie týkajúce sa štátu 

-rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského 

spolunažívania 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

1.Tematický celok: Moja rodina 

2.Tematický celok: Moja škola 

Moja rodina. 

Poslanie a funkcie rodiny.  

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny.  

Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny. Práva a povinnosti detí. 

História mojej rodiny, zvyky a tradície. 

Komunikácia v rodine. 

Kríza v rodine. Problémy rodinného života a ich riešenie. 

Zdravý spôsob života. Zdravý životný štýl. 

Voľný čas v mojej rodine.  

Naši príbuzní, priatelia, susedia. Medziľudské vzťahy. 
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Práca s dokumentmi a zákonmi. Dohovor o právach dieťaťa. Zákon o rodine. 

Moja škola 

Trieda ako sociálna skupiny. Triedny kolektív.  

Komunikácia v triede. Riešenie konfliktov. 

Sebapoznávanie. Sebahodnotenie. Hodnotenie iných. 

Sociálne vzťahy v našej triede. Osobnosť (negatívna a pozitívna).  

Práva a povinnosti žiakov v triede - triedna samospráva. 

Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva. 

Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť. 

Naša škola 

História a súčasnosť školy. Názov, adresa, riaditeľ, pedagógovia. Symboly školy (logo, 

hymna). 

Naša pani učiteľka, pán učiteľ. 

Čím by som chcela/chcel byť. Povolanie. Zamestnanie. Rodinné tradície v povolaniach. 

Školský systém v Slovenskej republike (do porovnania so školským systémom v EU). 

Typy a stupne škôl. Povinná školská dochádzka. 

Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine a v meste. 

Režim dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity. 

Škola budúcnosti. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 3,5 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet matematika na II. stupni je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju sformuloval Európsky parlament. Matematická kompetencia je 

schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v 

každodenných situáciách. Dôraz sa kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. 

Kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia ( logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, diagramy, grafy, tabuľky). 

Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú vedomosti o počtoch, mierkach, štruktúrach, 

základné operácie a prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov. Jednotlivec 

by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v 

každodennom kontexte doma, v práci. Mal by byť schopný myslieť matematicky, chápať 

matematický dôkaz komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. 

Pozitívny postoj k matematike je založený na rešpektovaní pravdy, na ochote hľadať príčiny a 

posudzovať ich platnosť. 

 

2. Organizácia predmetu: 

V 5. ročníku ŠkVP  je navýšený počet hodín predmetu o 0,5 hodiny, t.j. na 4 hodiny 

týždenne. Počet hodín je navýšený s cieľom vytvoriť priestor na riešenie slovných úloh a úloh 

využiteľných v praxi. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede, odbornej učebni 

informatiky. 
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Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni  ZŠ a v 5.ročníku osobitne je, zavŕšiť 

dôležité obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových 

poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s využívaním induktívnej metódy. Je to zároveň 

aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď žiak postupne získava schopnosti používať 

matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické 

myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení 

problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj 

pre spoločenský pokrok.  

Ciele: 

-získavať nové poznatky a uplatniť ich v praxi 

-tvoriť jednoduché hypotézy 

-vedieť používať grafy, tabuľky, diagramy 

-orientovať sa v priestore 

-rozvíjať algoritmické myslenie, tvoriť návody 

- používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií 

 

Výsledkom vyučovania Matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením 

súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy 

a diagramy, využívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, 

pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k 

získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

I. Násobenie a delenie v obore do 10 000 

Násobenie a delenie spamäti mimo oboru násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom v 

obore do 100. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom a v jednoduchých 

prípadoch aj spamäti v obore do 10 000. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj 

dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu.  Riešenie slovných úloh na násobenie a 

delenie. 

II. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. 

Čítanie a písanie prirodzených čísel.  Rad číslic v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, 

usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi. Vzťahy medzi číslami, susedné 

čísla, párne, nepárne čísla.Rímske číslice.Riešenie slovných úloh. 

III.  Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne 

kvôli pochopeniu princípu). Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti (v obore do 100, 
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mimo obor do 100 s násobkami 10, 100, atď. ), písomne dvojcifernými a trojcifernými 

deliteľmi aj so zvyškom. Na kalkulačke všetky prípady delenia vrátane delenia so zvyškom.  

Znaky deliteľnosti 2, 3, 5, 10. Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom 

opačné operácie, využitie tejto vlastnosti pri riešení jednoduchých úloh ako propedeutiku 

riešenia rovníc. Dohoda o poradí počtových výkonov, porovnanie s poradím operácií na 

kalkulačkách používaných žiakmi. Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými) 

číslami. 

IV. Geometria a meranie 

Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich porovnanie, kruh, kružnica. Vytváranie 

rovinných útvarov rysovaním kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, súčet a rozdiel 

dĺžok úsečiek, násobok dĺžky úsečky. Obvod trojuholníka , štvorca a obdĺžnika. Stavba telies 

zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok. Zväčšovanie a zmenšovanie 

geometrických tvarov vo štvorcovej sieti. 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. Pravdepodobnostné hry, 

pokusy, pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. Riešenie nepriamo 

sformulovaných úloh. 

 

 

INFORMATIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Žiaci majú pochopiť základné pojmy, postupy 

a techniky pri práci s údajmi a informáciami. Dôležité je spoločné pôsobenie informatiky 

s ostatnými predmetmi a aplikovať informačné technológie vo vyučovaní.  

Vzhľadom na modernizáciu spoločnosti a celkovej doby je systematické vzdelanie v 

oblasti informatiky potrebné a predstavuje príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život.  

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP stanovuje v 5.ročníku jednohodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP 

zvýšenie o 0,5 hodiny. Počet hodín je navýšený s cieľom  dostatočne zvládnuť základy 

informatiky a to hlavne z dôvodu jej narastajúceho významu. Vzdelávanie sa uskutočňuje 

v odbornej učebni informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

-hlavným cieľom je zvládnuť základné pojmy týkajúce sa predmetu a ovládať jednoduché 

činnosti s počítačom (zapnúť, vypnúť, práca vo Worde,  Excell, internet......), 
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-sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a 

výpočtových procesov, 

-zvládnuť základnú obsluhu počítača, 

-vedieť sa prihlásiť do školskej siete, ovládať klávesnicu, pracovať s myšou, používať učebné 

programy CD-DVD, 

-naučiť sa využívať efektívne počítač a multimédiá pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení 

problémov reálneho života, 

-osvojiť si schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie, 

-naučiť sa správnemu chápaniu a používaniu informatických pojmov, algoritmickému, 

systematickému a logickému mysleniu pre prax. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na päť tematických okruhov: 

1. Informácie okolo nás 

Pojmy: 

- typy informácií, reprezentácia, bit, bajt 

- formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte -WORD 

- informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy- EXCELL 

- prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky 

- úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch 

- vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia 

- hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v 

elektronickej knižnici 

- edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne 

experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk) 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT 

Tematický okruh zameraný na využitie nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie 

sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. (práca 

s internetom – elektronická pošta, vyhľadávanie informácii......) 

Pojmy: 

- elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy, prenos informácii)-hudba, filmy 

- webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače, web v bežnom živote 

- rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ)-hudba, filmy 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- formátovanie emailovej správy 

- školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google 

- rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom 

- prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika, hračky). 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Špecifické postupy riešenia problémov prostredníctvom IKT.  
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Dôležité pojmy - algoritmus, program, programovanie. Daný tematický okruh prispôsobiť 

stupňu postihnutia. 

Pojmy: 

- postup riešenia, etapy riešenia problémov 

- programovací jazyk 

- zložitosť riešenia problému 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých 

činností, zoskupovanie častí riešenia do procedúr 

- porovnanie času trvania rôznych riešení problému 

4. Princípy fungovania IKT 

Popis  mechanizmov informačných a komunikačných technológií. 

Pojmy: 

- vstupno/výstupné zariadenia 

- oblasti aplikácií softvéru 

- operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh 

- priečinok, disk, CD, USB-pamäťový kľúč, archív 

-princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa 

- spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh 

- ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania 

- práca so súbormi v lokálnej sieti triedy 

- logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača 

5. Informačná spoločnosť 

Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. 

Pojmy: 

- informačné technológie  

- riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri 

- zásady bezpečnosti 

- platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah 

- licencie programov, legálnosť používania 

- legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky 

jednoduchých aplikácií 

- ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú 

- kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť 

- rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti 

- diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, 

autorské práva. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 233 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika učebného predmetu 

Pracovné vyučovanie je zamerané na vytváranie si základných pracovných zručností  

v oblasti pestovania rastlín a vytvárania kladného vzťahu k životnému prostrediu. 

Koncepcia vzdelávacej oblasti pracovné vyučovanie vychádza z konkrétnych situácií a žiaci  

sú v priamom kontakte s ľudskou činnosťou. Vzdelávacia oblasť pracovného vyučovania sa  

zameriava na poznávanie úžitkových aj okrasných rastlín i interiérových a exteriérových.  

Všetko vychádza z úplného základu poznania pôdy a jej spracovania. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVp určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie, v súlade 

so ŠVP. Vyučovanie sa uskutočňuje v školských dielňach, odbornej učebni pracovnej 

výchovy. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite  

a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu a k fyzickej práci.  

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k: 

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili 

- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia 

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa,  

vytrvalosť, samostatnosť) 

- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka 

- vychovávať žiakov k správnemu - racionálnemu chápaniu techniky  vo vzťahu príroda  

   - spoločnosť – technika 

- ukázať vzťah medzi človekom a technikou 

- k dodržiavaniu pracovných zásad, rozvíjaniu tvorivého samostatného myslenia. 

V rovine vedomostí predmet smeruje k: 

- poznaniu významu pôdy a jej vlastností 

- poznávaniu úžitkových aj okrasných rastlín – interiérových a exteriérových 

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení 

- osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov 

- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín 

- poznaniu základov živočíšnej výroby a drobnochove 

- osvojeniu si poznatkov o zakladaní skalky a trávnika a ďalšej starostlivosti o ne 

- poznaniu základných informácií o technike ako spoločenskom  jave 

- rozvíjať plošno-priestorovú predstavivosť žiakov 

- získať základné poznatky o elektrickej energii, jej výrobe,  rozvode a využití, 

- vedieť čítať jednoduché schémy zapojenia a podľa nich zapájať  jednoduché obvody 

- osvojiť si a rešpektovať zásady bezpečnej práce s elektrickým  prúdom. 

 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 

- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri  

pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní okrasných a kultúrnych  

rastlín 

- získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri  

pestovaní rastlín. 
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- oboznámeniu žiakov s hlavnými druhmi technických materiálov a  ručných nástrojov;  

spôsobom zobrazovania technickej myšlienky -  čítanie technických náčrtov a  

výkresov 

- vedieť čítať jednoduché schémy zapojenia a podľa nich zapájať  jednoduché obvody 

a ostatných technických výkresov 

- osvojiť si a rešpektovať zásady bezpečnej práce s elektrickým  prúdom, a pracovnými  

nástrojmi. 

- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti technických materiálov,  

technologich postupov a nástrojov  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Tematické celky: 

1. Pôda 

2. Osivo a sadivo 

3. Zelenina 

4. Okopaniny 

 

1. Človek a technika 

2. Technické materiály. Suroviny výroba, energia. 

3. Elektrická energia. jednoduché elektrické obvody. 

4. Jednoduché stroje, druhy prevodov na prenos síl a pohybu 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní  

a učení. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu 

vyučovania,  vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov a 

kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Formy práce 

V organizovaní vyučovacieho predmetu budeme využívať tímovú prácu. Žiaci sa budú  učiť 

vzájomne komunikovať v tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatňovať svoj názor pri riešení 

problému a praktickej činnosti, učiť sa od ostatných, niesť zodpovednosť za prácu v tíme. 

Vyučovacie metódy: 

- názornej ukážky fyzickej práce 

- motivačné rozprávanie, rozhovor, motivačná demonštrácia  

- rozprávanie, vysvetľovanie, rozhovor 

- beseda, diskusia 

- pokus a pozorovanie 

- manipulácia s prírodninami a pracovnými nástrojmi 

- didaktická hra 

- inštruktáž 

- praktické aktivity 

- práca s knihou a textom 
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- metódy – brainstorming, heuristické metódy,  

- využívanie IKT 

- opakovania a precvičovania 

- praktické aktivity a exkurzie. 

 

  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VYV) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo 

nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických 

skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva 

tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, 

intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k 

vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto 

období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VYV sa musí podieľať na tejto transformácii. 

Uskutočňuje sa to v prvom rade dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím 

prostriedkom a médiám, nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, 

postupmi, ktoré takéto zručnosti nevyžadujú, väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné 

súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa 

výtvarnými prostriedkami. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej a výtvarnej výchovy, učebňu 

informatiky, herňu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu  

- poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, 

vybrané techniky a procesy vizuálnych médií, rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť 

reflexie vizuálnej kultúry 

- poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich  

- poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové 

obdobia a iné kultúry. 

- vedome rozvíjať tvorivosť 

- umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu 

cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus 
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- naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať 

jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie 

naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov 

- rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať 

a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami 

prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

- formovať kultúrne a postoje, vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a 

vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k 

tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

- formovať celistvú osobnosť, pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 

používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Vyučovanie VYV je programovaný a riadený proces, v ktorom ale učiteľ iniciuje, 

rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 

Do obsahu predmetu VYV patria: 

a) činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov 

výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry; 

b) témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny 

charakter; 

Témy ponímame z hľadiska osobnosti a veku žiaka, jeho druhu, typu a charakteru narušenej 

komunikačnej schopnosti, ďalej v rámci edukačných cieľov a kultúrno-spoločenskej reality. 

Žiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a 

fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. Na rozdiel od iných 

predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém, VV angažuje osobnosť žiaka v inom 

zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. To kladie vyššie 

nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety, v ktorých 

prevažuje cieľ kognitívny. 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa; 

V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa zvyšuje dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor 

diel vizuálnej kultúry – jednak kľúčových diel reprezentujúcich historické epochy a kultúry, 

jednak diel reprezentujúcich súčasné tendencie vizuálnych umení. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: piaty 
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Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného 

rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, 

pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. 

Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom 

národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobnosť 

národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva 

zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole je mimoriadne 

dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka. Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s 

rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená 

nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. 

Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné 

umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej 

práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem 

o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého 

myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje 

estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomenie, 

sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu kultúrnych hodnôt 

Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja 

hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné 

postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny 

hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja 

schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

V intenciách tvorivo-humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 

výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si 

aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia 

pre život v 21. storočí. Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích 

predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-

výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či dosiahnutiu ideálu, 

ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium 

ako človek. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu 

hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych 

životných podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom 

tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové,/ 

reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. 

Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, 

výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej 

dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, 

vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych 

problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o 

participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších- pri dramatickej hre. 

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a 

obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, 

aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v 

sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a 

vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. 
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Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba 

má byť prameňom zážitkov i vedomostí. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVp určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú učebňu, učebňu informatiky, 

herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- pochopiť komunikatívnu funkciu hudby, rôznych podôb hudobného vyjadrenia, pochopenie 

vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti 

kultúrneho vyjadrovania 

- získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou 

- nadobudnúť schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a 

obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti, 

- spoznať najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých 

štýlových období a ich vybrané diela, 

- uvedomiť si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede 

hudobných diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej umeleckej 

hudby) v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu u svojej kultúre, 

- prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a 

postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 

- nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hovoriť a vážiť si hudobné diela a hudobné 

prejavy vlastného národa, iných národov a etník, 

- v kontexte s hudbou analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z iných 

predmetov ( dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, zemepis, cudzí jazyk). 

- vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v 

hudbe, 

- schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobno-

dramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej 

práce, 

- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

 

4. Obsah vzdelávania: 

Ako sa nám prihovára hudba 

Výrazové prostriedky hudby a ich funkcia, zážitok z hudby a jeho zdôvodnenie, podoby 

hudobnej skladby, komunikatívna funkcia hudby, správanie sa na hudobných a slávnostných 

podujatiach  
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Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných národov 

Typická pieseň a hudobná skladba vybraných národov. 

Hudba spojená s inými druhmi umenia (tvorba integratívneho projektu) vyvodenie 

základných prvkov opery, operety, muzikálu, melodrámy, baletu z typických diel svetovej 

hudobnej literatúry, voľné dotvorenie hry so spevom a vyvodenie charakteristiky rôznych 

hudobno-dramatických diel  

Vokálno-intonačné činnosti 

Spev žiaka na základe dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim 

výrazom jednohlasné, dvojhlasné piesne, ľudové aj umelé, v durových tóninách, pritom 

využívať získané spevácke, intonačné a sluchové návyky a zručnosti, so zreteľom na ich druh, 

typ a stupeň narušenej komunikačnej schopnosti 

Inštrumentálne činnosti 

Realizovať a vytvárať inštrumentálne sprievody k piesňam, rešpektujúc ich charakter, 

jednoduchou improvizáciou na detských hudobných nástrojoch „podporiť“ charakter, zmeny 

nálad hudobnej ukážky, zvýrazniť dôležité hudobné myšlienky reprodukovanej hudby 

Hudobno-pohybové činnosti 

realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť náladu a obsah hudby pohybom, na 

základe individuálnych schopností a zručností vytvárať pohybové improvizácie a kreácie. 

Percepčné činnosti 

Orientácia žiaka v znejúcej hudbe, na základe použitých výrazových prostriedkov hudby, 

ktoré vníma, chápe ich funkciu a komunikačné schopnosti hudby, dokáže zaradiť, 

charakterizovať počúvanú skladbu vokálnu alebo inštrumentálnu z hľadiska žánru, postrehne 

výrazné hudobné myšlienky, ich variácie, napätie a uvoľnenie hudby, dokáže verbalizovať 

svoj názor, hudobný zážitok, predstavy od konkrétnych k abstrakcii princípov, všeobecným 

zákonitostiam a ich materializácii hudobnými prostriedkami. 

Hudobno-dramatické činnosti 

integrovať a komplexne využívať vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne a percepčné 

činnosti spojené v dramatickom príbehu. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná výchova a športová výchova 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne 

využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a 

návykov. 

 

2. Organizácia predmetu 
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ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete telesná výchova. Predmet sa 

vyučuje najmä v špeciálnej učebni a  v priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku. Na vyučovanie je 

možné využiť i rytmicko – pohybovú učebňu, posilňovňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- je umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni 

- osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti 

- zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť 

- zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť 

- prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie 

- vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich 

záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu 

a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie 

 

Špecifické ciele predmetu: 

Pohybové kompetencie 

- žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb 

- žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia 

- žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase 

Kognitívne kompetencie 

- žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia 

- žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov 

- žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti 

- žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru 

- žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote 

- žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných noriem 

- žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí 

- žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti 

- žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie 

- žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus 

Komunikačné kompetencie 

- žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať 

- žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových 

aktivít 

Učebné kompetencie 

- žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu 

- žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením 

Interpersonálne kompetencie 

- žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným 

- žiak efektívne pracuje v kolektíve 
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- žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe 

- žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v živote 

Postojové kompetencie 

- žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti 

- žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera 

- žiak dodržiava princípy fair-play 

- žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity 

- žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý 

tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 

správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej 

hodnotení a pohybové prostriedky.  

V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov. 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy 

- pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

- mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými 

prostriedkami 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc 

- vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie 

- mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto 

Zdravý životný štýl 

- poznať a dodržiavať zásady správnej výživy 

- zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase 

- mať predstavu o svojich pohybových možnostiach 

- pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy 

- pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností 

- vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov 

- vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti 
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Športové činnosti pohybového režimu 

- využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti 

- vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti 

- prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti 

- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach 

- mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti 

 

PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV 

A. Základné tematické celky 

Poznatky z telesnej výchovy a športu 

Všeobecná gymnastika 

- kondičná 

- základná: akrobatické cvičenia 

        skoky a obraty 

        cvičenia na náradí a s náradím 

        cvičenia s náčiním  

        relaxačné a dychové cvičenia 

        poradové cvičenia 

- rytmická 

- kompenzačné cvičenia    

Atletika 

Základy gymnastických športov 

- športová gymnastika 

- moderná gymnastika 

Športové hry 

Plávanie 

Sezónne činnosti 

Povinný výberový tematický celok 

Testovanie 

B. Výberové tematické celky 

Výberový tematický celok 

Do výberového tematického celku je možné zaradiť pohybové činnosti, na ktoré má škola 

podmienky, o ktoré majú žiaci záujem a pri ich vyučovaní sú dodržané bezpečnostné 

predpisy. 

Medzi takéto aktivity môžeme zaradiť bedminton, florbal a pohybové aktivity ako aerobic, 

korčuľovanie, korčuľovanie in-line, rozvoj silových pohybových schopností v posilňovni, 

tance. 

Pri rozvoji silových schopností prihliadať na telesný rozvoj a pohlavné osobitosti žiakov. 

Podmienkou pre zaradenie ľadového hokeja je umelá alebo prírodná ľadová plocha (nie 

zamrznutá voľná plocha) a použitie týchto ochranných prostriedkov: prilby, pevných rukavíc, 

chráničov predkolenia na futbal a chráničov lakťov. 
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6. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. 

Učivo má špirálovité usporiadanie, ktoré umožňuje jeho upevňovanie a prehlbovanie 

vo vyšších ročníkoch.  Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo  

vyučuje ako povinný predmet.  

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 6. ročníku v predmete katolícke náboženstvo 

2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín 

je navýšený, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Učivo predmetu je usporiadané do ročníkových tém, pre 6. ročník je to téma: 

POZNÁVANIE PRAVDY. 

 

3. Ciele predmetu 
Vyučovací predmet katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na 

ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé 

témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované 

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

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií. 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v 

školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré 

zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na 

veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.  

V 6. ročníku je hlavným cieľom spoznávať Božiu pravdu, oceniť nemeniteľnosť pravdy 

pochádzajúcej z Božej múdrosti. Orientovať svoj život na život v pravde. Praktizovať život v 

pravde podľa hlasu svedomia.  

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY 

Dieťa začína kriticky vnímať život a prostredie, v ktorom žije. Objavuje v sebe túžbu 

po hľadaní pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, 

a ktorej hodnotu sa učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do 

života. Objavená pravda prehlbuje rozmer náboženskej viery v živote dieťaťa. 

Ročníkový cieľ: Spoznávať Božiu pravdu. Oceniť hodnotu pravdy. Orientovať svoj život 

podľa pravdy. Praktizovať život v pravde podľa hlasu svedomia. 

Ročníkový symbol: kameň 

Žiak sa v 6. ročníku stretáva so symbolom kameň, s ktorým postupne pracuje 

v štyroch rovinách: vecnej, subjektívnej, objektívnej a náboženskej. Kameň je symbolom 

tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je symbolom nadľudskej sily a moci. Kameň už v 

minulosti bol nenahraditeľný pracovný nástroj či dôležitý stavebný materiál. V ľudovej 

múdrosti nachádzame množstvo prirovnaní a porekadiel o kameni. Človek, ktorý je pevným 

kameňom, má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty nemennej – trvácnej pravdy. Práve 

preto sa kameň stáva symbolom šiesteho ročníka. Náboženskú rovinu symbolu rozvíjame 

biblickým príbehom o Jakubovi, ktorý postavil Bohu kamenný oltár, o Ezechielovi, ktorý 

dostáva prísľub: Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa,.. (Ez 11,19), 

pomenovaním Ježiša ako – uholný kameň, Petra – skaly Cirkvi. 

1. TÉMA: PRAVDA AKO HODNOTA 

Hodinová dotácia témy: 8 hodín  

Kľúčové pojmy: sila slova, pravda, klamstvo, Jakub a Ezau, tajomstvo, čestnosť, 8. Božie 

prikázanie, médiá, ohováranie, osočovanie 

Ciele témy: 

Kognitívny: Interpretovať posolstvo biblického príbehu o Jakubovi a Ezauovi, vysvetliť 

potrebu pravdy v živote človeka a v medziľudských vzťahoch. Posúdiť silu slova. Reflektovať 

zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov. 

Afektívny: Oceniť hodnotu pravdy v živote človeka. Uvedomiť si možnosť manipulácie 

slovom a jej riziká. 

Psychomotorický: Formovať návyk kritického prístupu k informáciám. 

Obsah: 

Potreba pravdy 

Jakub a Ezau 

Pravda v etike, médiá (zachovanie tajomstva) 

8. Božie prikázanie 

2. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SVETE 

Hodinová dotácia témy: 10 hodín 

Kľúčové pojmy: hľadanie pravdy, mýtus, obrazná reč, evolučná teória, stvorenie sveta 

Ciele témy: 

Kognitívny: Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení a porovnať s 

vedeckým pohľadom. Porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom biblického textu. 

Afektívny: Vnímať pravdivosť obraznej reči. Vážiť si krásu stvoreného sveta. 

Psychomotorický: Zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka. 

Obsah: 

Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti 

Mýtický obraz sveta 

Evolučná teória 
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Biblický obraz stvorenia sveta (ENV) 

3. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SEBE 

Hodinová dotácia témy: 10 hodín 

Kľúčové pojmy: stvorenie človeka, Boží obraz, úcta, pád človeka, hriech, svedomie, zákon, 

prekážky pravdy, pocit viny, vedomie viny 

Ciele témy: 

Kognitívny: Predstaviť pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení človeka a 

porovnať s vedeckým pohľadom. Porovnať biblický príbeh o páde človeka s mýtickým a 

poukázať na rozmer kresťanskej nádeje (vyznanie a odpustenie viny). Zdôvodniť existenciu 

zákona vo svedomí. Určiť osobné prekážky pri hľadaní pravdy. 

Afektívny: Uvedomiť si hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz, bez ohľadu na vzhľad a 

výkon. Na modelovej situácii vnímať existenciu vlastnej viny. Uvedomiť si svoje hranice. 

Psychomotorický: Osvojiť si vonkajšie prejavy úcty k človeku. Na modelových situáciách 

formovať návyk správneho zaobchádzania s vinou (pocit viny, vedomie viny). 

Obsah: 

Pôvod človeka 

Biblický obraz stvorenia človeka 

Pád človeka 

Hranice človeka (svedomie) 

4. TÉMA: OHLASOVATELIA PRAVDY 

Hodinová dotácia témy: 8 hodín 

Kľúčové pojmy: prorok Ezechiel, Ježiš – učiteľ pravdy, sv. Peter - skala, sv. Štefan, 

kamenné srdce, ohlasovanie 

Ciele témy: 

Kognitívny: Vysvetliť význam ohlasovania pravdy. Odvodiť logický záver z prezentovanej 

obraznej biblickej reči pri povolaní proroka Ezechiela. Na základe predstavených biblických 

postáv interpretovať biblické posolstvo o hodnote pravdy. 

Afektívny: Na základe svedkov pravdy povzbudiť sa k praktizovaniu pravdy. 

Psychomotorický: Inšpirovať sa k životu podľa pravdy pozitívnymi vzormi z dejín. 

Identifikovať sa s predloženými vzormi pre život v pravde. 

Obsah: 

Prorok Ezechiel (Ez 3, 1-3) 

Ježiš – učiteľ pravdy (Mt, 5,37) 

Apoštoli - hlásatelia pravdy (sv. Peter, sv. Štefan) 

Modelové ilustrovanie konceptov a princípov pravdy 

5. TÉMA: KONAŤ V PRAVDE 

Hodinová dotácia témy: 10 hodín 

Kľúčové pojmy: zlaté pravidlo, morálka, židovský zákon Zedaka, islamský Zakat, príkaz 

lásky, skutky lásky, milosrdenstva, sociálny hriech, spravodlivosť, väčšie, menšie zlo a dobro 

Ciele témy: 

Kognitívny: Vysvetliť dopad rozhodnutia na život človeka. Zosumarizovať a aplikovať tému 

pravdy a jej hlavné body na riešení problému s mravnou dilemou. 

Afektívny: Na modelovej situácii si uvedomiť existenciu svojho svedomia. Stotožniť sa s 

kritériami rozlišovania medzi väčším a menším zlom, medzi väčším a menším dobrom. 

Psychomotorický: Formovať návyk zodpovednosti za svoje mravné rozhodnutia. 

Obsah: 

Zodpovednosť za druhých z pohľadu prirodzenej morálky (Zlaté pravidlo) 

Židovský zákon Zedaka, islamský Zakat, Ježišov príkaz lásky 

Skutky lásky (skutky milosrdenstva) 

Sociálny hriech Riešenie problémovej úlohy – príbeh s mravnou dilemou 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(6 hodín týždenne, 198 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 6 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk má v systéme školského vzdelávania centrálne 

postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

Jazyk tvorí integrálnu zložku myslenia človeka, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i 

vnútorného sveta. Vzdelávací obsah slovenského jazyka je začlenený do troch oblastí:   

1. jazyková komunikácia, 2. Komunikácia a sloh, 3. čítanie a literatúra. Základnou oblasťou je 

jazyková komunikácia, v ktorej žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a 

kompetencie potrebné na osvojenie si spisovnej podoby slovenského jazyka. V oblasti 

komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, čítať  s 

porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu 

samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program stanovuje v 6. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 6- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 2 vyučovacie hodiny. 

V prvej zložke slovenský jazyk je dotácia 4 vyučovacie hodiny, v druhej zložke literárna 

výchova je dotácia 2 vyučovacie hodiny. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k 

spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému, zameriavať sa na 

funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov, rozvíjať komunikačné 

schopnosti a návyky žiakov, pestovať v nich lásku k materinskému jazyku, viesť ich k 

spoznávaniu histórie vlastného národa, prehlbovať a rozvíjať ich estetické a etické cítenie. 

Kľúčové kompetencie predmetu: 

Prepojenie vzdelávacích oblastí s kľúčovými kompetenciami a konkretizácia kľúčových 

kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. K týmto kľúčovým kompetenciám patrí: 

komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia v cudzích jazykoch, matematická 

gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, kompetencia v oblasti 

informačnej a komunikačnej technológie, učiť sa učiť, sociálne, občianske, podnikateľské a 

kultúrne kompetencie. 

Nové termíny pre 6. ročník: 

Hlavný slovný prízvuk, interpunkcia, výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li v cudzích 

slovách, slovná zásoba, spisovné/nespisovné slová, neutrálne/expresívne slová, 

domáce/cudzie slová, zastarané/nové slová, slangové slová, skratky, tvorenie slov 

odvodzovaním, skladaním, slovníky: výkladový, cudzích slov, konkrétne/abstraktné podstatné  

mená, rody pomnožných podstatných  mien, vzťahové, zvieracie, privlastňovacie prídavné  

mená, vzory: páví, matkin, otcov, číslovky: skloňovanie, určité, neurčité, násobné, slovesá: 

zvratné/nezvratné, plnovýznamové/neplnovýznamové, jedn./zložený slovesný tvar, slovesné 

spôsoby, príslovky: miesta, času, spôsobu, príčiny, stupňovanie, vokalizácia predložiek, 

spojky, holá a rozvitá veta, podmet: vyjadrený/nevyjadrený, prísudok: slovesný/neslovesný, 
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vetný základ, prisudzovací sklad, jednočlenná veta: slovesná/neslovesná, dvojčlenná veta: 

úplna / neúplna,  statický ,  dynamický ,  umelecký  sloh ,  charakteristika  osoby , rozprávanie  

s využitím priamej reči, príhovor, projekt, správao riešení projektu, diskusia, protiargument, 

dialóg, artikulácia, sila hlasu, gestikulácia, mimika a postoj, tabuľka, pointa, úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

 

4. 1 Zložka: Slovenský jazyk 

1. TEMATICKÝ CELOK: Aktivizácia vedomostí 

Vstupný diktát, vstupný test, opakovanie vedomostí z 5. ročníka. 

2. TEMATICKÝ CELOK: Hláskoslovie alebo Zvuková stránka jazyka 

Úvodná hodina 

Prízvuk 

Melódia 

Rytmus 

Tempo, sila hlasu, prestávka 

- vedieť vymenovať prozodické javy, stručná charakteristika, význam,  

- samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas čítať akékoľvek texty, ktorých obsah, 

štýl a jazyk sú primerané jazykovej úrovni a skúsenostiam žiaka a dokáže prispôsobiť 

rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie pochopiť informácie a by mohol 

- aplikovať informácie o melódii a prízvuku,  

- správne intonovať všetky druhy viet, pri čítaní známeho i neznámeho textu, pri dramatizácii 

a umeleckom prednese textu, využitie pri súťaži v umeleckom prednese poézie i prózy. 

3. TEMATICKÝ CELOK: Lexikológia 

Projektová fixačná hodina - dramatizácia textu 

Interpunkcia – úvodzovky, čiarka 

Lexikológia – úvod do lexikológie (jadro a okraj) 

Slovná zásoba – delenie 

Zastarané – nové slová, neutrálne – citovo zafarbené (expresívne) slová 

Domáce a cudzie slová 

Diktát č.1 – cudzie slová 

Spisovné a nespisovné slová, slang 

Dialekt, charakteristika miestneho nárečia – Projekt nárečie - spišské 

Hovorové, knižné a básnické slová, odborné termíny 

Lexikografia – práca so slovníkmi (výkladový a slovník cudzích slov), fixácia poznatkov 

z lexikológie 

- vedieť zásady písania úvodzoviek v priamej reči pri rôznej typológii priamej reči, základné 

funkcie čiarky, čiarka pri oddeľovaní oslovenia. 

- vedieť definície slovná zásoba, jadro, okraj, slang, dialekt, hovorové slová, knižné – 

s uvedením príkladov, hodnotenie slov z hľadiska spisovnosti, charakteristika miestneho 

nárečia 

- vysvetliť význam známych spisovných, nespisovných, slangových, hovorových slov v texte  
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3. TEMATICKÝ CELOK: Tvorenie slov  

Odvodzovanie predponami a príponami 

Skladanie 

Diktát č. 2 – tvorenie slov, predpony a prípony 

Oprava a analýza diktátu 

Práca s textom, skratky, Projekt tvorenie slov, tabuľka, správa o riešení projektu, diskusia, 

protiargument 

- vysvetliť pojmy: tvorenie slov odvodzovaním, prípona, predpona slovotvorný základ, 

základové slovo, odvodené slovo, tvorenie slov skladaním a uviesť príklady 

- pravopis prípon a predpôn 

- tvorenie nových spisovných slov odvodzovaním a skladaním, rozširovanie slovnej zásoby 

- práca so slovníkmi, orientácia, charakter 

- vedieť spracovať projekt do tabuľky, napísať správu o riešení projektu, viesť diskusiu, 

argumentovať. 

4. TEMATICKÝ CELOK: Morfológia  

Aktivizácia vedomostí, delenie podstatných mien 

Konkrétne a abstraktné podstatné mená 

Skloňovanie konkrétnych a abstraktných podstatných mien 

Vlastné podstatné mená 

Pomnožné podstatné mená 

Rody pomnožných podstatných mien 

Prídavné mená – akostné prídavné mená a ich stupňovanie - systematizácia vedomostí 

Vzťahové prídavné mená 

Zvieracie prídavné mená (vzor páví) 

Privlastňovacie prídavné mená (vzory: otcov, matkin) 

Diktát č. 3 – prídavné mená, statický opis - úvod 

Oprava a analýza diktátu 

Príprava na I. písomnú prácu zo slohu – statický opis 

Písanie I. slohovej práce 

Analýza a oprava slohovej práce 

Slovesá – systematizácia, gramatické kategórie slovies  

Zvratné/nezvratné slovesá 

Plnovýznamové/neplnovýznamové slovesá (pomocné slovesá, sloveso byť) 

Slovesný spôsob, jednoduchý a zložený tvar slovies  

Slovesá – fixácia poznatkov 

Diktát č. 4 – slovesá 

Dynamický opis, umelecký opis (informatívne) 

Oprava a analýza diktátu 

Rozprávanie – rozprávame zážitky a príbehy 

Rozprávací slohový postup, rozprávanie Ja – forma, On- forma 

Projekt spisovateľ a redaktor, príhovor 

Číslovky – úvod (základné, radové)  

Určité, neurčité a násobné číslovky 

Skloňovanie čísloviek 

Príslovky–druhy prísloviek, stupňovanie 

Neohybné slovné druhy 

Predložky, vokalizácia  

Spojky 

Rozprávanie – pointa, úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie 

Rozprávanie - príprava na II. slohovú prácu 
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Rozprávanie s priamou rečou, II. písomná práca 

- poznať termíny gramatických kategórií (GK), abstraktné a konkrétne podstatné mená (PM) 

s uvedením príkladov, určovanie GK, vzorov, spisovné skloňovanie  

- vedieť vyhľadať PM v texte, spisovné označenie miest, ulíc, štátov, štátnych príslušníkov, 

výrobkov, pomenovaní... 

- vysvetliť a identifikovať akostné a vzťahové prídavné mená a vysvetliť ich funkciu v texte 

- vysvetliť a identifikovať zvieracie a privlastňovacie prídavné mená, určiť vzory páví, 

matkin, otcov a vysvetliť ich funkciu v texte 

- zásady pravopisu v príponách vzorov prídavných mien 

- rozlíšiť, porovnať a vysvetliť pojmy: statický opis, dynamický opis, dokázať  identifikovať 

opisný slohový postup a opis, uvedomiť si rozdiel medzi rozprávaním a opisom, vymenovať 

útvary opisného slohového postupu 

-  dokáže napísať jednoduchý opis, využíva poznatky z lexikológie i morfológie, pozná 

základné korektorské značky 

- vie vysvetliť a identifikovať zvratné a nezvratné slovesá a vie vysvetliť ich funkciu v texte, 

plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá a vie vysvetliť ich funkciu v texte 

- žiak vie vysvetliť a identifikovať jednoduchý a zložený tvar slovies v texte 

- žiak vie identifikovať oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob slovesa a chápe jeho 

funkciu v texte 

- vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému rozprávanie s využitím priamej (1. osoba, 3. osoba) 

- vie identifikovať časti vnútornej kompozície rozprávania (úvod, zápletka, vyvrcholenie, 

obrat, rozuzlenie)  

- vysvetliť a identifikovať určité a neurčité číslovky, vie určiť ich gramatické kategórie 

- vie identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu 

- vie vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte 

 - žiak dokáže napísať primerane zložitý, spisovný, myšlienkovo celistvý útvar rozprávacieho 

slohového postupu s využitím priamej reči, veku primeranou slovnou zásobou, oživením,   

z pozície rozprávača v 1. i 3. osobe  

- pozná korektorské značky, pracuje so slovníkmi – MSS, PSP 

5. TEMATICKÝ CELOK: Syntax  

Analýza a oprava slohovej práce 

Určovanie základných vetných členov 

Podmet: vyjadrený/nevyjadrený 

Prísudok: slovesný/neslovesný 

Prisudzovací sklad 

Holá, rozvitá veta, vetný základ 

1členná veta: slovesná/neslovesná 

2členná veta: úplna/neúplna 

Záverečná fixácia a systematizácia tematických celkov a tém 

Diktát č. 5 – záverečný 

Výstupný test 

Oprava a analýza diktátu 

- vedieť identifikovať podmet a prísudok vo vete, termín prisudzovací sklad 

- žiak dokáže vymenovať typy podmetu i prísudku s príkladom 

- vypíše z vety prisudzovací sklad a graficky ho znázorní 

- vedieť identifikovať vety podľa obsahu, vyjadrovanie prostredníctvom holých i rozvitých 

viet, identifikácia podmetu vo vete. 

 

4.2 Zložka: Literárna výchova 

Charakteristika vyučovacieho predmetu: 
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Predmet slovenský jazyk a literatúra a jeho zložka literatúra je súčasťou vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne. Poskytuje žiakom poznatky zo 

všetkých troch literárnych druhov – lyriky, epiky a drámy na nižšie vymedzenej úrovni, 

upevňuje  a buduje  pojmový   aparát  vybraných  literárnonovedných  termínov,  oboznamuje   

s najvýznamnejšími dielami národnej a svetovej literatúry. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom literárnej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra je rozvíjať a posilňovať 

čitateľskú gramotnosť žiakov, klásť dôraz na umelecký text a jeho porozumenie (napr. pri 

informatívnom alebo zážitkovom čítaní) a pod. 

Na hodinách literatúry si žiaci zlepšujú svoj ústny prejav formou rozhovorov, diskusií (o 

literárnom   diele ,  o živote   autora,  prečítanej knihe…)   interview,   fiktívnym   vystúpením  

v literárnom krúžku, na besedách so spisovateľmi… 

Ako súčasť tvorivého vyučovania prostredníctvom motivácie rozvíja tvorivé písanie, kde žiaci 

môžu uplatniť obrazotvornosť, predstavy, fantáziu, vlastné emocionálne precítenie aj 

originálnu manipuláciu so slovom ako základným stavebným prvkom vyjadrovania sa. 

Vzdelávanie v tomto predmete smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie žiakov k podpore vlastnej sebadôvery, osvojeniu si vlastných vedomostí a osvojiť si 

materinský jazyk na primeranej úrovni. Dostanú priestor spoznať krásu umeleckého slova 

svojej materčiny, aby neskôr v zjednotenom svete Európy mohli prijímať ďalšie kultúrno-

literárne bohatstsvá iných jazykov. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

V učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra, literárnej zložke, budú môcť žiaci 6. 

ročníka nadobudnúť nasledovné kompetencie: 

- spôsobilosť k celoživotnému vzdelávaniu sa, keďže autonómne učenie predstavuje 

podstatnú mieru sebarealizácie a osobného rozvoja žiaka, tí pri získavaní a spracovávaní 

nových poznatkov a informácií uplatňujú rôzne stratégie učenia sa, tvorivo ich spracúvajú a 

učia sa tvorivo ich využívať, 

- sociálne komunikačné kompetencie, ktoré napomáhajú učiacemu sa využívať dostupné 

informačno-komunikačné technológie, vedieť sa primerane prezentovať na verejnosti, 

komunikovať v materinskom jazyku a na adekvátnej úrovni ovládať aj jeho písanú podobu, 

- v rámci jednotlivých zložiek predmetu budú vyučujúci klásť dôraz na rozvíjanie 

a posilňovanie čitateľskej gramotnosti nielen umeleckých, ale aj vecných textov, zamerajú 

sa na čítanie s porozumením súvislých aj nesúvislých textov (mapy, grafy, štatistické 

výsledky a pod.) a rôzne druhy čítania (informatívne, zážitkové … ), ktoré navyše vhodne 

využíva a posilňuje medzipredmetové vzťahy s predmetmi zemepis, dejepis, etická výchova, 

informatika a pod. 

Učebné zdroje: 

Na hodinách literatúry je zákonom predpísaná a Ministerstvom školstva SR schválená 

učebnica Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ. Ako základ pre literárno-kritickú interpretáciu 

slúžia aj umelecké diela krásnej literatúry pre deti a mládež ako mimoškolské čítanie, literárne 

ukážky na CD, filmy na DVD a video-nosičoch. 

Obsah vzdelávania 

1. OKRUH 

Poézia 

Báseň 

Populárna pieseň 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Pojmy poézia ako literárna forma a báseň ako literárny žáner. 
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Charakteristika základných pojmov, porovnanie poézie a prózy. Pojem populárna pieseň a 

porovnanie s ľudovou piesňou. Evergreen. 

Vonkajšia kompozícia – nadpis, verš, strofa. 

Refrén – jeho identifikácia, funkcia v piesni. 

Porovnanie s refrénom v balade. Rým – združený, striedavý, obkročný. 

Zdrobnenina a prirovnanie v básni a piesni. 

2. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Čítanie textu s porozumením, umelecký prednes, kompozičná a štylisticko-lexikálna analýza 

básne a populárnej piesne, funkcia umeleckých jazykových prostriedkov v týchto textoch. 

Porovnávanie textov básne a populárnej piesne.  

Vyhľadávanie piesňových textov v informačných zdrojoch. 

Pokusy o vlastné verše, verbalizácia čitateľského zážitku. 

3.OKRUH 

Balada 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Pojem balada ako epický žáner ľudovej slovesnosti, hlavné znaky. 

Ľudová a umelá balada. 

Metafora a epiteton – štylizačné prostriedky poézie. 

4. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Čítanie textu s porozumením, umelecký prednes, kompozičná a štylisticko-lexikálna analýza 

balady, funkcia umeleckých jazykových prostriedkov v nej. 

Analýza významovej roviny. 

Transformácia textu balady do prozaickej formy. 

Vyhľadávanie v informačných zdrojoch informácie o autoroch a ich dielach. 

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

Pokus o napísanie vlastnej balady. 

5. OKRUH  

Próza 

Próza ako základná forma literárnej tvorby 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Pojem próza ako súčasť umeleckej literatúry.  

Jej základné znaky, rozdiely medzi prózou a poéziou. 

6.OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Čítanie s dôrazom na techniku čítania, čítanie: informačné, selektívne, orientačné. 

Štylistickolexikálna analýza textov, analýza významovej roviny.  

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

Subjektívne hodnotenie prečítaného textu a obhajoba vlastného názoru. 

7. OKRUH 

Krátke formy ľudovej slovesnosti: príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Pojmy príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota – charakteristika rozdielov medzi nimi. 
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Analýza obsahu anekdoty, funkcia humoru v anekdote.  

Porovnanie rozsahu anekdoty s poviedkou. 

8. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Plynulé čítanie súvislého textu.  

Modulácia hlasu ako výraz vlastného chápania významu textu. 

Analýza kompozičnej výstavby textu. 

Štylisticko-lexikálna analýza a analýza významovej roviny bájky. 

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

9. OKRUH 

Báj 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Pojem báj ako jedného z najstarších prozaických literárnych útvarov. 

Hlavná literárna postava v báji.  

Dialóg ako štylistický prostriedok v báji.  

Úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie ako súčasti vnútornej kompozície – 

analýzy textu.  

Štylistickolexikálna analýza a analýza významovej roviny. 

Analýza a hodnotenie koncepcie postáv, analýza vnútornej kompozície textu, vyhľadávanie 

kľúčových slov, zostavovanie dejovej osnovy.  

Vlastná tvorby báje. 

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

10. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Čítanie textov s využitím všetkých techník čítania. 

Štylisticko-lexikálna analýza a analýza významovej roviny. 

Analýza a hodnotenie koncepcie postáv, analýza vnútornej kompozície textu, vyhľadávanie 

kľúčových slov, zostavovanie dejovej osnovy.  

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

11. OKRUH 

Poviedka 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Pojem poviedka ako žáner krátkej prózy. 

Literárna postava a hlavná a vedľajšia literárna postava – charakteristika literárnej 

postavy. 

Vnútorná kompozícia textu: úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat a rozuzlenie. 

Dialóg – charakterizačný prostriedok literárnej postavy.  

Monológ. 

12. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Čítanie textov s využitím všetkých techník čítania. 

Štylisticko-lexikálna analýza a analýza významovej roviny. 

Porovnávanie rozprávky a poviedky z hľadiska pôvodu, autorstva, spoločných a odlišných 

znakov. 

Verbalizácia čitateľského zážitku. 
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Vlastná tvorba poviedky. 

13. OKRUH 

Dobrodružná literatúra 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Vyvodenie pojmu a definícia – dobrodružná literatúra. 

Základné znaky. 

Rozprávač a formy rozprávania: autorský rozprávač on-forma a rozprávač stotožnený  

s hlavnou postavou ja-forma. 

Úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat a rozuzlenie. 

14. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Plynulé čítanie súvislého textu a vyjadrenie bezprostredných pocitov po prečítaní. 

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

Vyhľadávanie kľúčových slov, zostavovanie dejovej osnovy.  

Štylistickolexikálna analýza a analýza významovej roviny. 

Identifikácia častí, kde sa stupňuje napätie deja (použitie prvkov na dosiahnutie 

požadovaného efektu) 

Analýza a hodnotenie koncepcie postáv. 

Transformácia literárneho textu na dramatickú podobu. 

15. OKRUH 

Divadelná hra, rozhlasová rozprávka 

Vyvodenie nových literárnych poznatkov 

Témy: 

Divadelná hra ako súčasť umeleckej literatúry. 

Rozhlasová rozprávka, scenár – scenárista, dramaturg, režisér, herec, hudobný skladateľ. 

Dialóg a monológ v divadelnej hre. 

Dej ako nositeľ dramatického napätia na základe monológu a dialógu. 

Vnútorná kompozícia v divadelnej hre. 

Dramatizácia – premena prozaického textu na dramatický. 

16. OKRUH 

Čítanie a interpretácia textu 

Témy: 

Čítanie s porozumením a tiché čítanie.  

Hlasné dramatizované čítanie so zameraním na moduláciu hlasu.  

Štylisticko-lexikálna analýza a analýza významovej roviny. 

Porovnanie filmového, televízneho a rozhlasového spracovania rozprávky. 

Transformácia dramatického literárneho textu na prozaický.  

Tvorba jednoduchého scenára pre rozhlasovú podobu rozprávky.   

Verbalizácia čitateľského zážitku. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 
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1. Charakteristika predmetu 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility 

v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v 

niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 

nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom 

existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému 

jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 

2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára 

rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj 

komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný   

stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec 

komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach 

dosiahnuť. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete anglický jazyk 3-hodinovú dotáciu, 

čo je porovnateľné so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach 

i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť 

i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania anglického jazyka v 5. a 6. ročníku základnej školy na úrovni A1 

(fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) je rozvíjať kľúčové kompetencie; t.j. 

všeobecné kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti. 

Ak si žiak osvojil a zvládol kompetencie úrovne A1, vo vyšších ročníkoch ZŠ ich ďalej 

rozvíja k dosiahnutiu úrovne A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných 

nástrojov). 

Základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci 

sa: 

- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

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

 

Kompetencie žiaka: 

Všeobecné :  

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

- získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

- uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

- opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

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

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

rozvoja, 

- udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

- pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

- využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Komunikačné jazykové:  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 

- rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

- dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

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

konkrétneho typu, 

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie, 

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

súčasťou osvojeného repertoáru, 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia, 

- dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, 

ospravedlniť sa, atď. 

Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

- dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov,  

na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

Komunikačné zručnosti:  

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas  

na pochopenie zmyslu, 
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- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1 

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad  

na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 

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

- dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A1: 

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

- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

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

čo robia, 

- vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

- vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretože“. 

Ústny prejav 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner 

v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom 

tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

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

na známe témy, 

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

sa má, 

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

- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie, 

- rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opiisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať 

a niekomu niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A1: 

• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde 

žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A1) 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 257 

Relating with 

others in 

a communicative 

situation 

 

Nadviazať kontakt 

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

Getting someone´s 

attention 

Upútať pozornosť 

Excuse me, please. 

Sorry. 

 

Greetings 

Pozdraviť 

Hello./Hi. 

Good morning. 

Good afternoon. 

Good evening. 

Odpovedať na pozdrav  

Expressing thanks and 

admiration 

Poďakovať a vyjadriť 

svoje uznanie 

Thank 

you./Thanks. 

That’s very kind 

of you. You are 

welcome. 

Not at all. 

No problem. 

Parting 

Rozlúčiť sa 

Good night. 

Goodbye./Bye-

bye./Bye. 

Have a nice 

day/weekend. 

Listening to 

and giving 

information 

 

Vypočuť si 

a podať 

informácie 

Asking for information and 

responding 

Informovať sa 

Are you a student? 

Is there a bank 

near here? 

How many 

brothers have you 

got? 

How can I get to 

the bank, please? 

Where is the 

bank? 

How much does it 

cost? 

Were you at the 

cinema yesterday? 

Časovanie 

pomocného slovesa 

to be, have got 

a plnovýznamových 

slovies 

v jednoduchom 

prítomnom, a 

minulom čase 

Tvorba otázky 

a záporu 

Väzba there is 

Opytovacie zámená 

Potvrdiť (trvať na niečom)   

Classifying information 

Začleniť informáciu 

Martin is my 

brother. 

Privlastňovacie 

prídavné mená 

Odpovedať na žiadosť   

Choosing 

from given 

possibilities 

 

Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifying 

Identifikovať 

I want a blue 

jumper. 

The red pen is on 

the table. 

I’m nine years old. 

Neurčitý a určitý 

člen 

Predložky miesta 

Základné číslovky 

Describing (a person, 

animal, object, event, 

instructions) 

Opísať 

She’s tall. She’s 

very friendly. 

She’s got long 

hair. She’s 

Prídavné mená 

miery, farby a 

kvality 

v základnom tvare 
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wearing a blue 

dress. 

It’s got a long tail. 

Sloveso have got 

Prítomný 

priebehový 

čas 

Potvrdiť/Odmietnuť 

(vyjadriť nesúhlas) 

  

Opraviť (korigovať)   

Expressing 

opinion 

 

Vyjadriť 

svoj názor 

Expressing opinion 

Vyjadriť svoj názor 

This house is 

bigger than our 

house. 

It’s as expensive 

as in London. 

I’m the best pupil 

in class. 

Stupňovanie 

krátkych 

a dlhých príd. mien 

Nepravidelné 

stupňovanie 

Prirovnanie 

Expressing agreement 

Vyjadriť svoj súhlas 

Yes. 

That’s a good idea. 

 

Expressing Disagreement 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

No.  

Vyjadriť presvedčenie   

Vyjadriť vzdor   

Protestovať   

Vyjadriť stupeň istoty   

Expressing 

podstatné meno 

willingness 

 

Vyjadriť svoju 

Vôľu 

Expressing wishes/desires 

Vyjadriť svoje želania/túžby 

I want to live with 

my parents. 

I need a large 

room. 

Sloveso want to + 

neurčitok 

Sloveso need + 

Expressing 

podstatné meno 

Vyjadriť svoje plány (blízke 

a budúce) 

  

Expressing 

ability 

 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Expressing knowledge 

Vyjadriť 

vedomosti/poznatky/zistenia 

I can speak 

French. 

Časovanie 

modálneho slovesa 

can v prítomnom 

čase 

Expressing inability/lack of 

knowledge 

Vyjadriť neschopnosť/ 

Neznalosť 

I can’t speak 

French. 

 

Expressing ability to do 

something 

Vyjadriť svoju schopnosť 

vykonať nejakú činnosť 

He can swim very 

well. 

I can swim, but 

not very well. 

 

Expressing 

feelings 

 

Vnímať a 

prejavovať 

svoje city 

Expressing joy, happiness, 

satisfaction 

Vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, uspokojenie 

I’m happy.  

Expressing sadness 

Vyjadriť smútok, 

skľúčenosť 

I’m sad. 

You’re lucky. 

What a pity! 
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Vyjadriť sympatie   

Expressing pain 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

I don’t feel very 

well. 

I feel 

sick/dizzy/ill. 

I’ve got a 

headache/cold. 

Jednoduchý 

prítomný 

čas 

Utešiť, podporiť, dodať 

Odvahu 

  

Expressing 

expectations 

 

Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej   

Vyjadriť sklamanie   

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, obavu 

  

Ubezpečiť   

Vyjadriť úľavu   

Vyjadriť spokojnosť   

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať si 

  

Ascertaining 

satisfication/dissatification 

in others 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

niekoho s niekým/s niečím 

What’s the matter? 

What happened? 

Otázka 

v jednoduchom 

minulom čase 

Discussing 

interests and 

tastes 

 

Predstaviť 

svoje záľuby a 

svoj vkus 

Expressing likes 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa 

mi páči, čo uznávam 

What do you like 

(doing)? 

I love/like English. 

I like reading 

because it’s 

interesting. 

My brother plays 

computer games. 

Otázka 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

 

Oznamovacia veta 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

Expressing dislikes 

Vyjadriť, že niekoho/niečo 

nemám rád 

I don’t like it (very 

much). 

He hates mice. 

I can’t stand bad 

people. 

I’m not keen on 

gardening. 

Zápor 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

Vybrať si z ponúknutých 

možností najobľúbenejšiu 

  

Setting rules 

and 

regulations 

 

Stanoviť, 

oznámiť 

a prijať pravidlá 

alebo povinnosti 

Expressing 

commands/prohibitions 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Go home./Open 

the door. 

Don’t run away. 

You must drink it. 

You can’t/mustn’t 

smoke in here. 

Rozkazovací 

spôsob 

 

Modálne slovesá 

Vyjadriť morálnu alebo 

sociálnu normu 
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Získať povolenie, súhlas   

Granting permission 

Dať súhlas, potvrdiť niečo 

You can smoke in 

here if you want 

to. 

 

Odmietnuť   

Zakázať   

Zákazu/Spochybniť zákaz   

Vyhrážať sa   

Sľúbiť   

Responding 

to broken 

rules and 

regulations 

 

Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinnosti 

Obviniť, obviniť sa, priznať 

Sa 

  

Apologizing 

Ospravedlniť sa 

I‘m very/so sorry. 

Sorry for that. 

I beg your pardon. 

Excuse me. 

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať  

Making and 

responding 

to offers 

 

Ponúknuť a 

reagovať na 

ponuku 

Making requests 

Žiadať od niekoho niečo 

Give me some 

coins, please. 

Speak slowly, 

please. 

Can you repeat 

that? 

Rozkazovací 

spôsob 

 

Sloveso can v 

žiadosti 

Responding to requests 

Odpoveď na žiadosť 

Oh, yes./Sure./Of 

course./Certainly. 

No, I’m sorry./I’m 

afraid I can’t 

because... 

 

Suggesting somebody do 

something 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal 

What about asking 

that woman? 

Can you visit me 

today? 

Väzba predložky a 

gerundia 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali 

  

Offering help 

Ponúknuť pomoc (urobiť 

niečo namiesto niekoho 

iného) 

Shall/Can I help 

you with your 

bag? 

Would you like 

some help with 

your bag? 

Zdvorilé ponuky vo 

forme otázky 

Navrhnúť, že niečo 

požičiam, darujem 

  

Responding to a suggestion 

Odpovedať na návrh 

niekoho iného 

O.K./Oh, thank 

you./Yes, please. 

That’s very kind 

of you. 

 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 261 

No, thanks very 

much. 

Meeting people for 

the 1st time 

 

Reagovať pri 

prvom 

stretnutí 

Introducing someone 

Predstaviť niekoho 

This is my friend 

Jane. 

She’s from 

England.. 

Can I introduce 

you to my mother? 

My mother’s 

name’s Mia. 

Ukazovacie zámená 

 

Privlastňovací pád 

Introducing oneself 

Predstaviť sa 

My name is Tina 

Jones. 

I’m/I come from 

Slovakia. 

I live in a small 

town. 

Privlastňovacie 

prídavné mená my 

 

Jednoduchý 

prítomný 

čas 

Responding to introductions 

Reagovať na predstavenie 

Niekoho 

How do you do? 

Nice to meet you. 

How are you? 

Fine, thanks. 

And you? 

 

Expressing welcome 

Privítať 

Welcome to our 

fashion show. 

Come in. 

 

Making a toast 

Predniesť prípitok 

  

Making 

a phone call 

 

Telefonovať 

Odpovedať   

Answering and 

beginning a phone 

call 

Začať telefonický rozhovor 

Hello. 

This is 

Peter./Peter, here. 

Is that Liz? 

Can I speak to Jo, 

please? 

Is Jo there, please? 

Ukazovacie 

a osobné 

zámená 

Keeping a phone call 

going 

Udržiavať telefonický 

Rozhovor 

Just a minute/a 

moment. 

 

Ending a phone call 

Ukončiť telefonický 

Rozhovor 

See you on 

Sunday. Bye. 

All right. 

Goodbye. 

 

Monitoring 

understanding 

 

Uistiť sa 

v rozhovore, že 

moje slová/môj 

výklad/môj 

argument boli 

Assuring that I am 

understood 

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia 

Is that clear? 

Do you 

understand? 

Opytovacie vety 

Uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo 

povedané 
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pochopené Požiadať o pomoc pri 

vyjadrovaní ohľadom 

problematického 

slova/vyjadrenia/frázy 

  

Nahradiť 

zabudnuté/neznáme slovo 

  

Hľadať slovo/vetu   

Opraviť sa, vrátiť sa 

k rozhovoru 

  

 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A1 

Témy/Všeobecne/ 

Podtémy 

Úroveň A1 

1 Rodina a spoločnosť 

- Osobné údaje 

- Rodina - vzťahy v rodine 

- Národnosť/štátna príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

name, address, age, birthday, street, 

telephone number, country, boy, girl, family, 

mother, father, brother, sister, parents, 

grandmother, grandfather, aunt, uncle, 

cousin, baby, child, family tree 

2 Domov a bývanie 

- Môj dom/byt 

- Zariadenie bytu 

- Domov a jeho okolie 

- Bývanie v meste a na dedine 

- Spoločnosť a životné prostredie 

- Spoločnosť a jej životný štýl 

Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

building: house, flat, castle, farm; 

downstairs, upstairs, stairs, floor, door, 

window, wall;  

room: living room, sitting room, dining 

room, bathroom, bedroom, kitchen, toilet, 

hall;  

live, stay, build, move, paint, repair; 

table, desk, chair, armchair, bed, wardrobe, 

cupboard, drawer, light, lamp, carpet, rug, 

sofa, vase, fridge, cooker, washbasin, bath, 

picture, shower, mirror, cup 

3 Ľudské telo, 

starostlivosť o zdravie 

- Ľudské telo 

- Fyzické charakteristiky 

- Charakterové vlastnosti človeka 

- Choroby a nehody 

- Hygiena a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života 

- Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 

poistenie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

head: face, nose, eyes, ears, mouth, lips, 

tooth/teeth; 

body: neck, throat, back, stomach, shoulder, 

arms, elbow, wrist, hands, fingers, thumb, 

legs, knee, foot/feet, ankle, heart, lungs; 

What’s the matter with you?; 

I have got a/an ache, pain, temperature, 

cough, sore throat, cold, back ache; 

I am...fit, tired, cold.; 

doctor, nurse, patient, dentist, pills; 

What does s/he look like?; 

S/he’s tall, short, young, old.; 

hair: long, short, wavy, curly, straight 
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4 Doprava a cestovanie 

- Dopravné prostriedky 

- Osobná doprava 

- Príprava na cestu a cestovanie 

- Turistika a cestovný ruch 

- Problémy cestných, železničných 

a leteckých sietí 

Dopravné prostriedky 

car, bus, ship, boat, plane, rocket, bike, taxi, 

train, helicopter; 

go by car, take a taxi, arrive, leave, fly, drive, 

ride 

5 Vzdelávanie a práca 

Škola a jej zariadenie 

- Učebné predmety 

- Pracovné činnosti a profesie 

- Školský systém 

- Celoživotné vzdelávanie 

- Pracovné podmienky 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

teacher, pupil; 

school, classroom, board/blackboard, chair, 

desk, schoolbag, pencil, pen, book, exercise 

book, homework; 

popular, important, favourite; 

learn, write, read, start/finish lessons, 

timetable; 

subject: English, Slovak, Maths, Geography, 

History, Science, Music, Art, P.E. (physical 

education), R.E. (religious education); 

double period, break 

6 Človek a príroda 

- Zvieratá/fauna 

- Počasie 

- Rastliny/flóra 

- Klíma 

- Človek a jeho životné prostredie 

- Príroda okolo nás – ochrana životného 

Prostredia 

Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

the natural world; 

animals: mammals, birds, reptiles, pets, cow, 

pig, dog, mouse, frog, elephant, horse; 

seasons: spring, summer, winter, autumn; 

climate: dry, continental, wet, hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, fog/gy, cloud/y, 

showery, calm; 

snow, sky, wind, clear, rainbow; 

plants: flowers, trees, bushes, roots, 

leaf/leaves, trunk, branch, grass 

7 Voľný čas a záľuby 

- Záľuby 

- Knihy a čítanie 

- Rozhlas, televízia a internet 

- Výstavy a veľtrhy 

- Kultúra a jej vplyv na človeka 

- Umenie a rozvoj osobnosti 

Záľuby 

spare time; 

hobby/ies: photography, reading, drawing, 

reading, building 

plastic/paper models, taking care of a pet; 

collecting: stamps, hockey cards, badges, 

serviettes, posters; 

playing: computer games, dominoes, a 

musical instrument, chess, board games; 

join a club, collect, swap, show 

8 Stravovanie 

- Stravovacie návyky 

- Mäso a mäsové výrobky 

- Zelenina a ovocie 

- Nápoje 

- Cestoviny a múčne výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 

food: meat, sausages, egg, chicken, fish, hot 

dog, hamburger, fruit, apple, orange, lemon, 

banana, pear, peach, cherry, vegetable, 

carrot, tomato, potato, bean, pea, pepper, 
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- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

onion; 

drink: mineral water, milk, tea, coffee, fruit 

juice, lemonade, iced tea, soft drink; 

meals: breakfast, lunch, dinner, supper; 

fast food; restaurant; 

be hungry, be thirsty, have a drink, pour, eat, 

drink, cook; 

cold, hot 

9 Multikultúrna 

spoločnosť 

- Cudzie jazyky 

- Rodinné sviatky 

- Cudzojazyčná komunikácia 

- Štátne a cirkevné sviatky 

- Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

nation/nationality, foreign language, mother 

tongue; 

grammar, spelling, vocabulary, 

pronunciation; 

different and common words; 

cultures, church/religion, festivals, food; 

Easter; 

Christmas, carols, stockings, reindeer, 

turkey, candles, tree, star; 

family, relatives, birthday, wedding, 

presents, congratulations, cards; 

meet, visit, buy/give/get presents 

10 Obliekanie a móda 

- Základné druhy oblečenia 

- Odevné doplnky 

- Výber oblečenia na rôzne príležitosti 

- Druhy a vzory odevných materiálov 

- Móda a jej trendy 

Základné druhy oblečenia 

clothes: T-shirt, shirt, jumper, pullover, 

sweater, jeans, trousers, shorts, skirt, dress, 

jacket, anorak, coat, fancy dress costume; 

hat, cap, socks, shoes, trainers, sandals, 

boots, slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, take off, wear, go with 

11 Šport 

- Druhy športu: zimné a letné, individuálne a 

kolektívne 

- Športové disciplíny 

- Význam športu pre rozvoj osobnosti 

- Nové trendy v športe 

- Fair play športového zápolenia 

 

12 Obchod a služby 

- Nákupné zariadenia 

- Pošta a telekomunikácie 

- Druhy a spôsoby nákupu a platenia 

- Hotely a hotelové služby 

- Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, 

...) 

- Kultúra nakupovania a služieb 

 

13 Krajiny, 

mestá a miesta 

- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje mesto 

- Geografický opis krajiny 
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- Kultúrne a historické pamiatky krajín 

a miest 

14 Kultúra a umenie 

- Druhy umenia 

- Kultúra a jej formy 

- Umenie – spoločnosť – kultúra 

 

15 Človek a spoločnosť; 

komunikácia 

- Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

- Formy komunikácie 

- Kultúra komunikácie 

 

16 Mládež a jej svet 

- Aktivity mládeže 

- Vzťahy medzi rovesníkmi 

- Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže o svete 

 

17 Zamestnanie 

- Pracovné pomery a kariéra 

- Platové ohodnotenie 

- Nezamestnanosť 

 

18 Veda a technika 

v službách ľudstva 

- Technické vynálezy 

- Vedecký pokrok 

 

19 Vzory a ideály 

- Človek, jeho vzory a ideály 

- Pozitívne a negatívne vzory 

 

20 Slovensko 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

21 Krajina, ktorej jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 
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Z oblastí, ktoré sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti komunikačných schopností a sociálnych 

zručností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno od 

poškodenia sociálnych zručností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností komunikovať je 

preto jedným zo základných cieľov výchovnovzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami bez mentálneho postihnutia (ďalej len 

dieťa/žiak s AU alebo PVP) v závislosti od miery ich „autistického“ poškodenia, resp. 

aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s 

atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií 

a vo vyšších ročníkoch, resp. v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných 

emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť 

prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho 

charakteru). Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie 

dieťaťa, je potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej 

komunikácie, ich posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností 

na nové situácie, nový kontext. prvoradým cieľom je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

dieťaťa, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 

zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou  súčasťou  sociálneho  správania  sú  schopnosti, ktoré  napomáhajú sociálnej 

integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného času 

atď.), vrátane „zamestnaní“, ktoré pre bežné deti nie sú atraktívne:  pomoc  pedagógom  cez 

prestávku, zodpovednosť za čistotu v jasne určenom priestore, zodpovednosť za poriadok na 

jasnom mieste a pod. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí  mať  schopnosti  nevyhnutné  k  nadväzovaniu  

interakcií. Členovia skupiny iniciujú kontakty, reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na 

ovplyvňovaní štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako 

prebieha interakcia, nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože 

aktivita sama je pre ne odmenou (aspoň čiastočne). 

U malých detí, ktoré nemajú AU alebo PVP, sa sociálne kontakty prejavujú rôznymi formami 

sociálnych hier. Avšak  základy  sociálnej  hry sú väčšinou naučené v izolácii od iných detí. 

(Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu,  bicyklovať  atď.  samo, resp. bez asistencie iných 

detí.) To znamená, že dieťa naučené zručnosti nezačne automaticky využívať aj v aktivitách s  

inými   deťmi.  V  ranom  sociálnom  vývine  dieťa  potrebuje  zažiť  rôznorodé  sociálne 

interakcie, až potom ich začne samo vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa s AU alebo PVP je 

od tejto prirodzenej cesty výrazne odlišný. 

Problémy, vyplývajúce z autizmu a ďalších pervazívnych vývinových porúch, neumožňujú 

deťom,  aby sociálne zručnosti  nadobúdali  spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo sociálneho 

pochopenia. z hľadiska používaných metód majú preto dominantnú úlohu kognitívne postupy 

a  postupy  terapie  správania   z  rovnakého  dôvodu  deti  naučené  schopnosti  neaplikujú 

spontánne v domácom prostredí. je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o dosiahnutých 

pokrokoch detí a  metódach  ako  ich  preniesť  domov  -  v  oblasti  komunikácie,  sociálneho 

správania i integračných zručností. 

 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí optimálnej verbálnej komunikácie, resp. 

ich schopnosti sú obmedzené, môžu rozširovať svoje komunikačné schopnosti používaním 

AAK. Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU alebo PVP. Výber vhodnej AAK je 
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zložitý. Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná 

komunikácia vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. 

Vždy je potrebné zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a 

nevýhody AAK. Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej 

zrozumiteľnosť, ako aj schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. 

Reč je vždy poruke, možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU 

alebo PVP reč mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr 

začne dieťa s AU alebo PVP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna 

komunikácia bude rozvíjať obmedzene, čo je potrebné brať do úvahy pri vzdelávaní žiaka s 

AU alebo PVP. 

 

2. Organizácia predmetu: 

Školský vzdelávací program navýšil tento predmet o 1 hodinu, keďže z oblastí, ktoré 

sú pri autizme a ďalších pervazívnych vývinových poruchách poškodené, je najzávažnejšie  

poškodenie práve v oblasti komunikačných schopností a sociálnych zručností. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, 

herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

– Učiť sa vyjadriť čo mám rád – nemám rád, 

– učiť sa vyjadriť špecifické pocity, 

– učiť sa uvedomovať si svoje vonkajšie znaky, 

– učiť sa vnímať rovesnícke trendy v úprave zovňajšku, 

– učiť sa udržať tajomstvo, resp. zamlčať niektoré informácie, 

– rozširovať vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dodržiavania osobnej hygieny. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

V rôznych situáciach, ktoré sa viažu predovšetkým na voľnočasové aktivity (a žiak sa s nimi 

môže stretnúť najmä v školskom klube detí), nacvičovať rôzne spôsoby adekvátneho 

vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti („to mám rád, to sa mi páči, túto hru sa nerád hrám, 

radšej by som si zahral...“ a pod.). 

 

V situáciach, ktoré sú príjemné, učiť žiaka pomenovať prežívané emócie („je mi fajn, cítim sa 

dobre, je mi príjemne“), v opačných situáciach vyjadrovať opačné emócie. 

 

Hranie rôznych hier na precvičovanie rozpoznávania a správneho pomenovania prežívaného 

emocionálneho stavu (v malých skupinách rovesníkov predvádzať rôzne životné situácie, 

analyzovať pocity, ktoré ich môžu sprevádzať, ich príčiny a precvičovať adekvátne reakcie na 

ne, vrátane mimiky, gestikulácie, očného kontaktu a pod.). 
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Okrem bežných vonkajších znakov (farba vlasov, oči, svetlosť pleti atď.) upozorňovať na 

prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre rovesníkov a ktoré súvisia s trendmi (módou, 

sledovanými televíznymi seriálmi, uznávanou hudbou a pod.) - hranie rôznych hier na 

postreh a primeranosť úpravy zovňajšku vzhľadom na rôzne situácie (priraďovanie oblečenia 

k situáciam, k ľuďom, k pohlaviu a pod.). 

 

Precvičovanie situácií, v ktorých sa zdôrazní dôvernosť nejakej informácie a potreba zamlčať 

ju („resp. nepovedať všetko“, čo neznamená, že je to klamstvo – rozpoznávanie situácií, 

v ktorých je potrebné niečo zamlčať, aby sme sa vyhli ublíženiu niekomu a pod.). 

 

V rámci medzipredmetových vzťahov do obsahu vzdelávania žiaka zaraďovať informácie 

o udržiavaní osobnej hygieny a konkrétnom postupe a zásadách (učiť na základe týždenného 

harmonogramu povinnosti – ak je to potrebné, vizualizovať a rozkrokovať jednotlivé 

postupy). Dávať do súvislostí udržiavanie osobnej hygieny s reakciami rovesníkov na žiaka. 

 

 

FYZIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v 

každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny 

prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem 

rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované 

aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má 

žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 

organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom 

koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT. 

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a 

prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie 

experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z 

neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a 

vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne 

vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 

prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. Výučba 

fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne 

aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude 

možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát 

alebo overovania hypotéz. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na 

pochopenie vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v 

občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym 
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a globálnym záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. 

Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, 

uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

 

2. Organizácia predmetu 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení, 

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

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

a technologických informačných zdrojov, 

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

činnostiach, 

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

- vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch, 

- vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

1. tematický okruh: Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 

Poučenie o bezpečnosti a správaní sa na fyzike. 

Vlastnosti kvapalín a plynov 

Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastností kvapalín. 

Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom. 

Jednotky objemu 1 ml, 1 l. 

Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastností plynov. 

Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov. 

Zhrnutie vlastností kvapalín a plynov. 

Vlastnosti pevných telies 

Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť. 

Meranie hmotnosti telies.  

Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg. 

Objem telies. 

Určovanie objemu geometricky nepravidelných telies. 

Dĺžka. Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km. 

Odhad dĺžky. 

Rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies. 

Zhrnutie vlastností pevných telies. 
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2. tematický okruh: Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

Správanie sa telies v kvapalinách 

Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich, vznášajúcich sa a potápajúcich sa vo vode, 

určenie podielu m/V. 

Pojem hustota. 

Jednotky hustoty g/cm3, kg/m3. 

Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telies zhotovených z rovnakej látky. 

Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu. 

Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín 

Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa telesami. 

Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich v kvapaline s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny. 

Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies hmotnosťou vytlačenej kvapaliny. 

Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa 

v kvapalinách s rôznou hustotou. 

Správanie sa telies v plynoch 

Pozorovanie správania sa mydlových bubliniek vo vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako 

má vzduch. 

Hustoty plynov. 

 

Metódy a formy: 

Na hodinách fyziky budeme aplikovať také metódy a postupy, ktoré zdôrazňujú aktívny 

prístup žiakov v procese hľadania, objavovania a vytvárania fyzikálnych poznatkov . Pri 

výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú 

zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také 

formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp 

a práca s informáciami. Pod vedením učiteľa budeme realizovať kooperatívne, skupinové , 

individuálne a projektové vyučovanie. Aby bolo vyučovanie zaujímavé využijeme možnosť 

pracovať s počítačom a internetom. Prostredníctvom IKT sa žiaci naučia získavať informácie 

a použiť ich pri spracovaní údajov. 

 

Začlenenie prierezových tém : 

Prierezová téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- deliť si úlohy 

- niesť zodpovednosť 

Environmentálna výchova 

- obnoviteľné zdroje energie 

- prezentácia 

Rozvoj schopnosti kooperovať v skupine 

- organizovať prácu 

Dopravná výchova 

- pozorovať svoje okolie 

- vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- využívať IKT pri získavaní a spracúvaní informácií a pri prezentácii vlastnej práce 

- vyjadriť sa verbálne aj písomne 

Dodržiavanie zásad bezpečnosti v triede 

- heuristické metódy 

Používanie ochranných pomôcok. 
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CHÉMIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet chémia svojím experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom 

hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov . Obsah učiva tvoria poznatky 

o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote. Zvlášť 

významné je , že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i 

dôležité spôsobilosti – objektívne a spoľahlivo pozorovať , experimentovať a merať , vytvárať 

a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti . Súčasťou tohto predmetu je aj 

systém vhodne vybraných laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje 

osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chem. 

laboratóriu.  
 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program určuje v predmete chémia dotáciu 1 vyučovacej hodiny, 

čo je v porovnaní so štátnym vzdelávacím programom zvýšenie o 0,5 hod.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom 

poznatkov z chémie pre človeka , spoločnosť a prírodu , čo umožňuje u žiakov vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom je čo v 

najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu 

kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie. 

Cieľom vyučovania chémie je : 

- podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti 

- porozumieť odborným textom na primeranej úrovni 

- aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh 

- získavať samostatne potrebné informácie s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov ( odborná literatúra , internet ) 

- využívať multimediálne učebné materiály 

- osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými 

látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka. Potrebné je, aby žiaci dosiahli 

takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, 

spôsobilosti a návyky v každodennom živote . 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

  

4. Obsah vzdelávania 

1. Objavovanie chémie v našom okolí 

2. Skúmanie vlastností látok 

3. Zmesi a chemicky čisté látky 

4. Látky , nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 

 

Význam chémie pre život človeka, chémia ako veda, chemické laboratórium, chemická 

výroba, chemický výrobok, prírodná surovina, chemicky čistá látka, vlastnosti chemických 

látok ( horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, rozpustnosť ) zmes, rôznorodá zmes, 

rovnorodá zmes – roztok, vodný roztok, nasýtený roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka, 

metódy oddeľovania zložiek zmesí ( usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, 

kryštalizácia), voda, vzduch. 

 

 

BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživým zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako 

celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich 

životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete biológia , 

čo je porovnateľné so štátnym vzdelávacím programom.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitostí, schopností a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

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

- poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich,  

- poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre človeka,  

- chápať ľudské obydlia ako životný priestor organizmov,  

- poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov 

a potravových vzťahov,  
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- poznať zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi,  

- poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, 

jednobunkových a mnohobunkových organizmov,  

- poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch 

ako súčastí celku,  

- chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody,  

- viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote, 

- rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých 

správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov a vedieť ich prezentovať,  

- rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach,  

- identifikovať a správne používať základné pojmy,  

- vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov, pozorovať, experimentovať,  

- vedieť vyhľadávať, triediť, spracovávať informácie z rôznych zdrojov. 

Žiak:  

Vie uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre človeka.  

Vie pomenovať a poznať na ukážke zeleninu, ovocné stromy, dužinaté ovocie.  

Vie vysvetliť význam chovu včiel, rýb.  

Pozná podľa vonkajších znakov chovateľsky významné vtáky a cicavce.  

Rozlišuje psa a mačku podľa charakteristických znakov.  

Pozná riziká prenosu nákazlivých ochorení, zásady prevencie a spôsob ochrany pred 

škodlivými druhmi.  

Pozná základnú stavbu a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky.  

Rozlišuje vírus, baktériu a ochorenia nimi spôsobené.  

Vie vysvetliť pojem pletivo a tkanivo.  

Pozná stavbu kvitnúcich rastlín – koreň, stonka, list, kvet, plod a ich význam pre rastlinu. 

Rozlišuje jedlú a jedovatú hubu, kvasinku a pleseň.  

Pozná stavbu tela bezstavovcov – pŕhlivce, ploskavce, hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, 

článkonožce a opisuje ich životné prejavy.  

Pri praktických aktivitách vie samostatne pracovať a využívať nadobudnuté vedomosti.  

Vie vypracovať a prezentovať projekt. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

  

4. Obsah vzdelávania 

Tematické celky  
Úvodná hodina                                                             

1.TC Život s človekom a v ľudských sídlach             

2.TC Základná štruktúra života                                 

3.TC Živé organizmy a ich stavba                             

4.TC Stavba tela rastlín a húb                                    

5.TC Stavba tela bezstavovcov                                   

Praktické aktivity                                                        

Projekt                                                                                                                                

Opakovanie                                                                  

1. TC Život s človekom a v ľudských sídlach                       
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Ľudské obydlia a ich okolie.  

Mikroorganizmy žijúce s človekom.  

Pestované rastliny v záhradách.  

Pestované ovocné stromy a kry.  

Nežiaduci spoločníci človeka.  

Včelárstvo, rybárstvo, rybnikárstvo. 

Chovateľsky významné vtáky.  

Blízki spoločníci človeka.  

Chovateľsky významné cicavce.  

Cicavce žijúce s človekom.  

Živočíchy v okolí ľudských sídiel. 

2. TC Základná štruktúra života                                   
Rastlinná a živočíšna bunka. 

3. TC Živé organizmy a ich stavba                                
Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy.  

Jednobunkové organizmy.  

Mnohobunkové organizmy.  

4. TC Stavba tela rastlín a húb                                      
Stavba tela nekvitnúcich rastlín.  

Stavba tela kvitnúcich rastlín.  

Koreň, stonka, list, kvet.  

Plod a semeno.  

Rastlinné telo.  

Huby s plodnicou.  

Kvasinky, plesne, lišajníky. 

5. TC Stavba tela bezstavovcov                                     
Pŕhlivce, ploskavce a hlístovce, mäkkýše, obrúčkavce, článkonožce, článkonožce – hmyz. 

Praktické aktivity                                                        
1.praktické cvičenie – Pozorovanie húb lupou a mikroskopom. 

2.praktické cvičenie – Pozorovanie vonkajšej stavby tela hmyzu. 

Učivo v 6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho 

stupňa vzdelávania a skúseností žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov 

a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, 

poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a  zovšeobecňovanie 

poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným 

prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému 

poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. 

Začlenenie prierezových tém 

Do vyučovania biológie začleníme prierezové témy nasledovne: 

Mediálna výchova: 

Viesť žiakov ku kritickému posudzovaniu mediálne šírených posolstiev v oblasti života 

človeka a organizmov, aby vedel rozlíšiť pozitívne správy, ktoré mu pomôžu žiť a pracovať 

zdravým spôsobom života a negatívne mediálne vplyvy, ktoré by mohli narušiť jeho zdravie, 

prácu a rodinný život. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: tematický celok: Život s človekom a v ľudských sídlach – 

starostlivosť o domáce zvieratá. Na plnohodnotný a zodpovedný život pripravíme žiaka 

cestou uvedomenia si spolužitia človeka s ostatnými organizmami a podriadenia sa človeka 

prírodným zákonom. 

Environmentálna výchova: tematické celky - Život s človekom a v ľudských sídlach 

dôležitosť udržiavania biologickej rovnováhy (spevavce, hmyz), stavba tela rastlín a húb – 
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význam machov vo vodnom režime, potreba ochrany lesov , význam húb ako reducentov v 

prírode, stavba tela bezstavovcov – následky znečistenia vodných tokov, význam rakov ako 

indikátorov čistoty vody. Na základe globálneho problému zachovania života na Zemi je 

potrebné viesť žiakov k ochrane a tvorbe životného prostredia a uvedomenia si negatívnych 

zásahov človeka do prírody (nadmerná ťažba dreva, pytliactvo ...) 

Dopravná výchova: Rešpektovať dopravu ako systém riadený záväznými právnymi 

predpismi. Upozorniť žiakov na zákaz vstupu do lesa na dopravných prostriedkoch a 

využívanie lesných ciest a chodníčkov. 

Ochrana človeka a zdravia: tematické celky - Život s človekom a v ľudských sídlach – 

škodlivosť vnútorných a vonkajších parazitov, dôležitosť konzumácie zeleniny a ovocia, 

alergia na včelí jed, nezdravá potrava hospodárskych zvierat, škodlivosť premnoženia 

škodcov, myší, potkanov, rizika prenosu nákazlivých ochorení. Živé organizmy a ich stavba - 

ochrana zdravia pred prenosnými ochoreniami, ochrana potravín pred hubami, možnosti 

predchádzania šírenia vírusových a bakteriálnych nákaz. Stavba tela bezstavovcov – 

nevyhnutnosť tepelnej úpravy mäsa , umývanie ovocia a zeleniny. Viesť žiakov k správnemu 

pochopeniu a udržiavaniu biologickej rovnováhy a upozorniť žiakov na skutočností, ktoré 

ohrozujú zdravie človeka a ostatných organizmov. 

Stratégie vyučovania 

Na vyučovacích hodinách budeme využívať rôzne vyučovacie metódy, práca s internetom, 

skupinové vyučovanie, príprava projektu, prezentácie projektu, problémové vyučovanie, 

praktické činnosti. 

Budeme využívať také metódy a postupy, ktoré budú vyžadovať aktívnu účasť žiakov na 

vyučovacom procese pri poznávaní prírody, biologických javov a vzájomných väzieb medzi 

organizmami a prostredím. 

Podporujeme vyučovanie pomocou motivačných metód ako je motivačné rozprávanie, 

motivačný rozhovor, motivačný problém, motivačná demonštrácia. Významné miesto má 

projektová metóda, práca s knihou a textom, kooperatívne vyučovanie. Neoddeliteľnou 

súčasťou sú fixačné metódy ústnou a písomnou formou. Budeme využívať demonštračnú 

metódu, názornú metódu pozorovania. Základnou organizačnou formou je vyučovacia hodina 

hlavne motivačného, fixačného a aplikačného typu. 

Učebné zdroje 

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

Základné učebné zdroje pre žiakov: 

Učebnica Biológie 6. ročníka. 

Ďalšie učebné zdroje: 

- encyklopédie 

- odborná literatúra (školská žiacka knižnica) 

- prostriedky IKT (PC, Internet) 

Hodnotenie 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov bude vychádzať z prepojenia jeho 

vedomosti so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, písomné 

testy, hodnotenie informačnej gramotnosti, hodnotenie zručnosti, ústna pochvala. 

 

 

DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: šiesty 
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Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zložkou zemepisu a 

občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu s nimi 

predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie žiakov. Pomocou 

vyučovania dejepisu sa žiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska 

aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy 

života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru 

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania. Hlavnou funkciou 

dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka a uchovanie kontinuity historickej pamäti 

v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, 

európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie takých 

historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom 

ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Dejepis na 

základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z 

väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Vyučovanie dejepisu vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva ako súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným 

národom a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností ľudí, rôznych skupín a 

spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 

Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2. Organizácia predmetu: 

Školský  vzdelávací  program  určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete dejepis. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 

aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou 

ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosťa vytvárajú si tak postupne vlastný 

názor. 

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických 

prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť 

didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 

Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov 

v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 
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Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať : 

· s historickým časom 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

· s historickým priestorom 

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života 

a obživy človeka, spoločnosti 

· s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim 

posudzovaním 

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe 

určujúcich znakov 

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti 

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

 

Žiaci získajú základné informácie ako: 

· vyhľadávať relevantné informácie 

- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov 

kombinovaných 

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, 

novín, časopisov, webových stránok 

- z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

· využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

- vo vyberaní informácií 

- v organizovaní informácií 

- v porovnávaní informácií 

- v rozlišovaní informácií 

- v zaraďovaní informácií. 

- v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

· štrukturovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

- v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

- integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

- vyhodnocovaní správnosti postupu 

- tvorbe súboru vlastných prác 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 

v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

I.  Slovensko v praveku  

Pravek na Slovensku 

II. Úctyhodní Egypťania  

 Egyptské pyramídy, múmie, písmo 

Život egyptského roľníka 

Ži ako Egypťan 

III: Staroveké Grécko- kolíska európskej kultúr  

Grécke mýty a báje 

Rozvoj vied a kultúry v Grécku 

Staroveké olympijské hry 

IV. Limes Romanus a Slovensko  

Ľudia a ich každodenný život 

Hry detí a hry dospelých / gladiátori/ v Ríme 

Rímske pamiatky na Slovensku 

V.  Sedem divov sveta  

VI. Život na hradoch a rytieri  

Život na hrade 

Rytieri v stredoveku 

VII. Život v stredovekom kláštore  

Kláštory ako centrá vzdelania a pokroku v stredoveku 

VIII. Poddanská dedina  

Každodenný život poddaných 

Poddanská dedina 

IX. Školy v stredoveku  

Škola bez zvonca 

Univerzity 

 

 

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

           Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. je to pre 

žiakov prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich 

zaujíma pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v 

jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, 

naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. 

 

2. Organizácia predmetu: 
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ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete geografia. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, herňu, žiacku knižnicu, mestskú 

knižnicu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

 Zaujať žiakov, aby mali záujem získavať vedomosti z geografie, 

 všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

 prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, 

 vedieť čítať mapy, plány miest - orientovať sa v nich a vedieť ich využiť v praxi, 

 vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

základe získaných vedomostí, 

 rozumieť grafom, diagramom, 

 hľadať odpovede na otázky, vyhľadávať informácie, vedieť interpretovať svoje 

riešenie problémov, vedieť vypracovať projekt a prezentovať ho, 

 naučiť sa diskutovať o návrhoch, 

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

 vedieť zodpovedať na základné otázky geografie: kde to je, čím je to zaujímavé, ako to 

vzniklo, akí ľudia tam žijú. 

 

-získať základné vedomosti o Austrálii a Amerike, geografických charakteristikách 

obidvoch svetadielov, 

- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, hľadať vzájomné vzťahy 

a vysvetľovať ich, 

- prejavovať záujem o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta, 

- vedieť čítať mapu, orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest,  

mapy na internete, 

- riešiť modelové situácie, 

- vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné javy na 

základe vedomostí, 

- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov interpretovať 

- získavať údaje zo zdrojov, využiť internet, odbornú literatúru. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

I. Planéta Zem a na nej Austrália a Amerika 

Orientácia na mape svetadielov, orientácia na mape sveta. Pásmovitosť na Zemi. 

Podnebné a rastlinné pásma. 

II. Austrália 

Poloha Austrálie – fyzicko-geografická., matematicko-geografická. Prírodne pomery 

podnebie, povrchové celky - Austrálske Alpy, Ayers Rock, vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo, 

životné prostredie. Obyvateľstvo v Austrálii - objavenie, príchod prvých obyvateľov a ich 
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spolužitie s Aboriginmi , objavenie Austrálie Jamesom Cookom. Mestá a život v nich, 

kultúrna rôznorodosť typy sídiel, multikultúrne mestá Sydney, Brisbane, Melbourne, 

Canberra. Kultúra, veda, šport. Spoločenské zvyky, tradícia, čo potrebujeme vedieť pri 

príchode do Austrálie. Austrálske naj.  

III. Amerika 

 Poloha Ameriky vo vzťahu k ostatným svetadielom a oceánom. Podnebie, faktory 

ovplyvňujúce podnebie (morské prúdy, geografická šírka, prúdenie vetrov). Podnebné 

pásma. Geografická šírka, oceány - morské prúdy, vetry, povrch. Povrch - pohoria, nížiny, 

vznik pohoria – vrásové, kryhové. Kordillery, Andy, Amazonská nížina. Vodstvo na pevnine, 

okolo pevniny. Mississippi, Amazonka, 5 veľkých jazier. Vodopády - Niagarské, vznik 

vodopádov na rieke. Prieplav Panamský, zálivy Golfský, Hudsonov. Prieliv Magalhaensov, 

Beringov. Rastlinstvo a živočíšstvo - súvislosť rastlinstva a podnebných pásem. Národne 

parky. Obyvateľstvo v Amerike, príchod Európanov, Mayovia, 

Aztékovia, Inkovia. Súčasne zloženie obyvateľstva. Štáty v severnej Amerike a hlavné 

mestá. Rozmiestenie obyvateľstva - USA. Kanada, Mexiko. Štáty v južnej Amerike a vybrané 

hlavné a veľké mestá. Život v mestách a ich problémy. Mesto, hlavné mesto, megalopolis. 

Život mimo miest. Vidiecke sídla, typy v rôznych svetadieloch. Kultúra, umenie, šport, 

zamestnanie a spoločenské zvyky obyvateľov. Naj Ameriky. Tvorba projektu: Veľkomesto 

Ameriky. 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k 

poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete Občianska náuka. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, herňu, žiacku knižnicu, mestskú 

knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- podpora  vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

- realistické sebapoznávanie a sebahodnotenie,  
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- akceptovanie vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,  

- aktívne občianstvo a osobná angažovanosť, uvedomovanie si práv a povinností, -

rešpektovanie základných princípov demokracie a tolerancie,  

- vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

rozpoznávanie stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  

- získanie základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,  

- uplatňovanie vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov,  

- obhajovanie vlastných postojov a primerané obhajovanie svojich práv,  

- vytváranie schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

- rešpektovanie  a uplatňovanie mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

I. Moja obec, región, vlasť, Európska únia  

História a súčasnosť mojej obce  

Kronika a erb mojej obce  

Významné osobnosti našej obce  

Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci a jej okolí (pamiatky, príroda)  

Obecná samospráva  

Verejný, kultúrny a spoločenský život v našej obci  

Môj región  

Moja vlasť – Slovenská republika Štátne symboly  

Európska únia  

Prepojenie národnej identity s európskou identitou  

 

II. Vnútorný a vonkajší život jednotlivca  

Vnútorný život jednotlivca 

Ľudská psychika  

Osobnosť  

Proces učenia sa  

Psychológia v každodennom živote  

 Vonkajší život jednotlivca  

Sociálne skupiny  

Sociometria skupiny Sociálne vzťahy v triede  

Sociálne zručnosti  

Vytváranie sociálnych vzťahov jednotlivca v širšom prostredí. 
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MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika  

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet matematika na II. stupni je zameraný na rozvoj matematickej 

kompetencie tak, ako ju sformuloval Európsky parlament. Matematická kompetencia je 

schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v 

každodenných situáciách. Dôraz sa kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. 

Kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia ( logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, diagramy, grafy, tabuľky). 

Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú vedomosti o počtoch, mierkach, štruktúrach, 

základné operácie a prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov. Jednotlivec 

by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v 

každodennom kontexte doma, v práci. Mal by byť schopný myslieť matematicky, chápať 

matematický dôkaz komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. 

Pozitívny postoj k matematike je založený na rešpektovaní pravdy, na ochote hľadať príčiny a 

posudzovať ich platnosť. 

 

2. Organizácia predmetu: 

Školský vzdelávací program stanovuje 4 vyučovacie hodiny v predmete matematika 

zhodne so ŠVP. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede alebo v  odbornej učebni 

informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania matematiky v 6. ročníku je rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, 

schopnosť argumentovať, komunikovať a  spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak 

by mal spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôležitý nástroj pre spoločenský 

pokrok.  

Ciele: 

-vedieť v obore prirodzených čísel násobiť a deliť, vrátane delenia so zvyškom (aj na    

kalkulačke). 

-ovládať algoritmus násobenia a delenia viacciferných prirodzených čísel 

- vedieť čítať a zapisovať desatinné čísla a určiť rád číslice v zápise desatinného čísla 

- vedieť zobraziť desatinné číslo na číselnej osi, uviesť príklady použitia desatinných čísel      

v bežnom živote 

-vypočítať a odhadom určiť obvod a obsah rovinného útvaru.  

- premieňať jednotky obsahu s využitím desatinných čísel 

- odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch, odhadnúť veľkosť uhla, zostrojiť os uhla, 

  poznať jej vlastnosti, porovnávať uhly podľa veľkostí. 

- pomenovať trojuholník podľa jeho vnútorných uhlov, vypočítať veľkosť tretieho uhla 

-poznať, rozlišovať a vypočítať susedné a vrcholové uhly, sčítať a odčítať uhly, násobiť a 

deliť uhly dvomi 
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-získavať nové poznatky a uplatniť ich v praxi 

-tvoriť jednoduché hypotézy 

-vedieť používať grafy, tabuľky, diagramy 

-orientovať sa v priestore 

-rozvíjať algoritmické myslenie, tvoriť návody 

- používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií 

 

Výsledkom vyučovania Matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky, terminológie, frazeológie a získanie schopnosti čítať s porozumením 

súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy 

a diagramy, využívanie pochopených a osvojených postupov a algoritmov pri riešení úloh, 

pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k 

získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

1. Počtové výkony s prirodzenými číslami  

Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke vrátane delenia so 

zvyškom. 

Deliteľnosť dvoma, piatimi, desiatimi – len ako propedeutika. 

Sčítanie a odčítanie, Resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie a ich využitie 

pri riešení jednoduchých slovných úloh ( aj ako propedeutika rovníc). 

Dohoda o poradí počtových výkonov a porovnanie s poradím operácií na kalkulačke. 
Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými) číslami 

2. Desatinné čísla. Počtové výkony s desatinnými číslami  

Kladné desatinné číslo – rád číslice v jeho zápise. 

Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. 

Vzdialenosť čísel na číselnej osi. 

Porovnávanie, usporiadanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel. 

Sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel (spamäti, písomne a na kalkulačke). 

Násobenie a delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000. 

Násobenie a delenie desatinného čísla číslom prirodzeným a desatinným (spamäti, písomne, 

na kalkulačke)  

Objav periodickosti pri delení dvoch prirodzených čísel.  

Propedeutika zlomkov(desatinný zlomok) a nepriamej úmernosti. 

Sčítanie a odčítanie respektíve násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie. 

Premena jednotiek dĺžky (km, m, dm, cm, mm), hmotnosti (t, kg, dag, g, mg) 

3. Obsah obdĺžnika a štvorca  

Výpočet približného obsahu rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 

Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými aj s desatinnými rozmermi. 

Jednotky obsahu – premena jednotiek obsahu 

Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. 

Kontextové úlohy. 
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4. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami  

Uhol a jeho veľkosť. 

Veľkosť uhla, jednotky a pomôcky na meranie uhlov. 

Konštrukcia osi uhla. 

Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov podľa veľkosti. 

Uhly v trojuholníku. 

Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti uhlov. 

Uhly vrcholové a susedné. 

Operácie s uhlami. 

Sčítanie a odčítanie uhlov a ich veľkostí. 

Násobenie a delenie uhlov dvomi. 

5. Kombinatorika v úlohách  

Usporiadanie prvkov do radu(rôzne systémy vypisovania). 

Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných prvkov z daného počtu prvkov. 

Riešenie slovných(kontextových úloh s kombinatorickou motiváciu – rôznymi spôsobmi) 

Propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky(zhromažďovanie, usporiadanie a 

grafické znázornenie údajov. 

 

 

INFORMATIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Žiaci majú pochopiť základné pojmy, postupy 

a techniky pri práci s údajmi a informáciami. Dôležité je spoločné pôsobenie informatiky 

s ostatnými predmetmi a aplikovať informačné technológie vo vyučovaní.  

Vzhľadom na modernizáciu spoločnosti a celkovej doby je systematické vzdelanie v 

oblasti informatiky potrebné a predstavuje príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život.  

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP stanovuje v 6.ročníku jednohodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP 

zvýšenie o 0,5 hodiny. Počet hodín je navýšený s cieľom  dostatočne zvládnuť základy 

informatiky a to hlavne z dôvodu jej narastajúceho významu. Vzdelávanie sa uskutočňuje 

v odbornej učebni informatiky. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- hlavným cieľom je zvládnuť základné pojmy týkajúce sa predmetu a ovládať jednoduché 

činnosti s počítačom (zapnúť, vypnúť, práca vo Worde,  Excell, internet......), 
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- zvládnuť základnú obsluhu počítača, 

- viesť k zodpovednému používaniu dostupných programov a informácií, 

- poznať rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti, 

- oboznámiť sa s pamäťovými zariadeniami, s ich kapacitou, 

- vedieť používať pamäťové zariadenia na prenos a archiváciu informácií, 

- poznať a dodržiavať zásady písania textu, ovládať formátovanie dokumentu, vedieť vkladať 

obrázok a tabuľku, 

- vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektovať autorské práva, 

- vedieť sa prihlásiť do školskej siete, ovládať klávesnicu, pracovať s myšou, používať učebné 

programy CD-DVD, 

- osvojiť si schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie, 

- naučiť sa správnemu chápaniu a používaniu informatických pojmov, algoritmickému, 

systematickému a logickému mysleniu pre prax. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

1.Informačná spoločnosť 

-Legálne používanie programov: licencia programov, legálnosť používania, freewarw, 

sharewarw 

-Bezpečnosť na internete: nebezpečný obsah správ, vírusy, antivírusové programy 

2.Princípy fungovania IKT 

-Pamäťové zariadenie: disk, CD, DVD, USB kľúč 

-Vstupné a výstupné zariadenia: skener, tlačiareň 

3.Informácie okolo nás 

-Grafická informácia 

-Textová informácia 

4.Komunikácia prostredníctvom IKT 

-Využitie internetu: webová adresa, vyhľadávanie informácií 

-Interaktívna komunikácia 

5.Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie 

-Algoritmus, programovací jazyk, cykly opakovania. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie  

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 
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Žiaci v 6. ročníku prechádzajú náročným osobnostným obdobím. Dôležité pre nich je, 

aby bola vytvorená pozitívna klíma v triede a v škole a žiaci mali pripravené zázemie na 

získanie požadovaných výstupov. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie 

dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a pozitívneho sebahodnotenia žiaka.  

Ťažisko predmetu, v ktorom je integrovaná prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj, je 

vo formovaní a rozvíjaní sociálno-emočných, kognitívnych a behaviorálnych zručností, s 

dôrazom na formovanie sebaidentity, sebauvedomenia, zdravého sebahodnotenia a 

sebadôvery a rozvoj komunikačných a kooperatívnych zručností nevyhnutných pre dobré 

medziľudské vzťahy v škole, vo vrstovníckej skupine. Základnou metódou práce učiteľa bude 

zážitkové učenie sa, ktoré využitím pozitívnych zámerov, úmyslov, rozhýbe pozitívne 

konanie a to spustí pozitívne cítenie.  

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP stanovuje v 6.ročníku jednohodinovú dotáciu, čo je porovnateľné so ŠVP. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v odbornej učebni, školskej dielni, kmeňovej triede, herni.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Osobnostný rozvoj, sebapoznávanie a poznávanie iných s dôrazom na školský a rodinný  

rámec, rozvíjanie identity seba a zdravého sebavedomia a sebadôvery.   

Sociálna komunikácia v škole, vo vrstovníckej skupine.  

Efektívne riešenie konfliktov v škole, medzi vrstovníkmi.  

Prevencia agresie, násilia a šikanovania v škole, medzi vrstovníkmi.  

Multikultúrna tolerancia a rešpektovanie odlišných názorov, postojov, hodnôt iných ľudí  

v medziľudských vzťahoch a komunikácii v škole, vo vrstovníckej skupine.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Tematické celky: 

1. Pôda 

2. Poľné plodiny 

3. Zelenina 

4. Organizácia práce, bezpečnosť pri práci  

5. Grafická komunikácia  

6. Materiály a jednoduché pracovné postupy  

7. Jednoduché stroje  

8. Ekológia  

9. Prevádzka a údržba školského prostredia  

 

TC - Organizácia práce, bezpečnosť pri práci 

BOZP v školskej dielni. 

- poznať organizačné a bezpečnostné predpisy v školskej dielni, 

- formovať vzťah k technickému prostrediu. 
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TC - Grafická komunikácia  
Pravouhlé premietanie na jednu priemetňu. 

Technický výkres výrobku.  

Kótovanie telies. 

- vedieť popísať technický náčrt a technický výkres,  

- poznať rozdiely medzi týmito technickými dokumentmi, 

- zvládnuť základy kótovania, naučiť sa okótovať jednoduchý výrobok, naučiť sa okótovať 

kocku, kváder, tyč, rúru, 

- dodržiavať zásady technického kreslenia a prejavu. 

 TC - Materiály a jednoduché pracovné postupy  

Základné vlastnosti kovu a jeho použitie v praxi.  

Mechanické vlastnosti kovov, ich praktické overenie.  

Výrobok z kovu, drôtu.  

Ručné opracovanie a spracovanie kovu.  

Pracovné nástroje pri práci s kovom.  

Popis a meranie posuvným meradlom. 

- poznať a rozlíšiť základné druhy čistých kovov a zliatin,  

- overiť si prakticky vlastnosti čistých kovov,  

- zdokonaľovať si psychomotorické zručnosti pri výrobe šperku z drôtu alebo kovového 

prívesku, 

- naučiť sa merať s posuvným meradlom, vedieť popísať jeho základné parametre,  

- poznať a ovládať prácu s nožnicami na plech a kliešťami,  

- naučiť sa pracovať podľa technologického postupu,  

- osvojiť si vzťah k šetreniu materiálom 

 TC - Jednoduché stroje 

Konštrukcia bicykla.  

Údržba bicykla.   

- vedieť pomenovať a popísať základné časti bicykla,  

- poznať históriu vývoja bicykla, spôsob výroby,  

- osvojiť si základnú údržbu bicykla, mazanie, čistenie, nastavovanie sedadla, riadidiel, 

opravu duše. 

Prierezové témy  
Prierezové témy rozvíjajú kompetencie žiakov a sú začlenené do jednotlivých tematických 

celkov podľa ich obsahu nasledovne:  

Osobnostný a sociálny rozvoj – je témou, ktorá sa rozvíja v tematických celkoch 2,3,4 a 6 a 

zameriava sa na rozvíjanie sociálnych zručností a na rozvoj osobnosti vplyvom technického 

prostredia,  

Environmentálna výchova – rozvíja u žiakov vzťah k životnému prostrediu, k šetreniu a k 

zodpovednému prístupu k technickým materiálom, náradiu, s ktorým pracujú, učí ich vnímať 

čistotu a estetiku prostredia, nachádza sa v tematických celkoch 3,4,5 a 6. 

 

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 
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1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VYV) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo 

nadväzuje na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických 

skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva 

tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, 

intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, ustupuje spontánny prístup k 

vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. Väčšina žiakov v tomto 

období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VYV sa musí podieľať na tejto transformácii. 

Uskutočňuje sa to v prvom rade dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím 

prostriedkom a médiám, nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, 

postupmi, ktoré takéto zručnosti nevyžadujú, väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné 

súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa 

výtvarnými prostriedkami. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej a výtvarnej výchovy, učebňu 

informatiky, herňu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu  

- poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, 

vybrané techniky a procesy vizuálnych médií, rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť 

reflexie vizuálnej kultúry 

- poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich  

- poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové 

obdobia a iné kultúry. 

- vedome rozvíjať tvorivosť 

- umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu 

cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus 

- naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať 

jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie 

naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov 

- rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať 

a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami 

prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

- formovať kultúrne a postoje, vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a 

vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k 

tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

- formovať celistvú osobnosť, pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 

používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  
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Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 

-mierka a proporčné vzťahy, operácie s proporciami  

 II. možnosti zobrazovania videného sveta  

-kreslenie figúry podľa skutočnosti a spamäti  

III. podnety výtvarného umenia / médiá, štýly, procesy, techniky, techniky, témy  
-kinetické /svetelné umenie  

-op-art  

IV. výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia  
-stredoveké a gotické umenie  

V. podnety fotografie  

inscenovaná fotografia /kresba svetlom, zmeny osvetlenia – vplyv na plasticitu  

VI. podnety filmu a videa  

-vzťah obrazu a zvuku vo filme hudba, hlas a slovo, strih  

VII. podnety architektúry  

-urbanizmus /plán mesta, štruktúra zón, doprava, uzly, vzťah ku krajine, mesto a dedina 

/fantastické priestory  

VIII. podnety dizajnu  
-odevný dizajn /časť odevu, doplnok  

IX. podnety tradičných remesiel  
podnety košíkárstva, pletenie  

X. elektronické médiá  
-spracovanie a montáž obrazu /vrstvy, filtre, transformácie, farebné variácie /písmo a obraz 

/alt.: simulovanie vrstiev a filtrov prostredníctvom mechanických a výtvarných prostriedkov  

XI. podnety hudby a literatúry, / synestetické podnety  

farebná hudba /objekt, hudobno-vizuálny nástroj /alt.: zvuková plastika, objekt  

XII. podnety rôznych oblastí poznávania sveta  
-podnety prírodopisu /prírodné štruktúry  

XIII. tradícia a identita / kultúrna krajina  

-výtvarné reakcie na tradičné formy (architektúry odevov, jedál, zvykov ...)  

XIV. škola v galérii /galéria v škole  

obraz pre 5 zmyslov 

 

  

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu: 
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Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného 

rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, 

pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. 

Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom 

národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobnosť 

národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva 

zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole je mimoriadne 

dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka. Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s 

rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená 

nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. 

Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné 

umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej 

práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem 

o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého 

myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje 

estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomenie, 

sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu kultúrnych hodnôt 

Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja 

hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné 

postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny 

hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja 

schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

V intenciách tvorivo-humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 

výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si 

aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia 

pre život v 21. storočí. Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích 

predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-

výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či dosiahnutiu ideálu, 

ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium 

ako človek. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu 

hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych 

životných podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom 

tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové,/ 

reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. 

Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, 

výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej 

dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, 

vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych 

problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o 

participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších- pri dramatickej hre. 

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a 

obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, 

aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v 

sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a 

vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. 

Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba 

má byť prameňom zážitkov i vedomostí. 

 

2. Organizácia predmetu: 
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ŠkVp určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú učebňu, učebňu informatiky, 

herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Kognitívne ciele:  

Získať poznatky a vedomosti v procese komunikácie s hudbou v rôznych slohových 

obdobiach. Nadobudnúť schopnosť prijať, hodnotiť a vážiť si hudbu svojho a iných národov. 

Integrácia poznatkov z iných predmetov s cieľom získať ucelenú predstavu o kultúre iných 

národov.  Orientácia v grafickom zázname piesní, rytmickom sprievode.  Vedieť rozlíšiť 

charakteristické črty niektorých národných piesní. 

Socioafektívne ciele:  

Na základe vnímania a prežívania, precítenia a pochopenia hudobných skladieb vedieť 

vyjadriť svoje estetické zážitky, verbálne i neverbálne – slovne, výtvarne i pohybom.  Získať 

schopnosť spolupracovať, plánovať a realizovať spoločnú aj vlastnú prácu.  Chápať umenie v 

jeho mnohorakých podobách a súvislostiach, vedieť oceniť silu umenia ako prostriedok 

skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

Psychomotorické ciele:  

Na primeranej úrovni žiaci dokážu využiť nadobudnuté zručnosti a vedomosti a realizovať 

svoje hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

Tematické celky  

I. Hudba minulosti a súčasnosť:  

Od praveku po romantizmus, jednotlivé slohové obdobia v európskom a slovenskom 

hudobnom umení.   

Vývoj hudby a jej spoločenské pozadie od praveku po romantizmus.   

Význam a typické skladby najvýznamnejších predstaviteľov renesancie, baroka, klasicizmu, 

romantizmu (+ priekopníci realizmu v slovenskej hudbe), impresionizmu vo svete a u nás. 

Podľa sluchu vystihnúť niektoré charakteristické znaky slohových období.  

II.  Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov  

Hudba minulosti a súčasnosť  
Pravek a letmý pohľad na starovek – človek + zvuky prírody, praelement hudby – rytmus, 

napodobňovanie primitívnych hudobných prejavov (učebnica 7. roč./s. 6 – 7, 1 hodina).  

Letmý pohľad na stredovek – kresťanská hudobná kultúra, svetská hudba, duchovná pieseň – 

1 hod., (učebnica 7. roč. s. 8 – 10).  

Hudobná renesancia – madrigal, hudba na hradoch, zámkoch + pavana z učebnice 9. roč., s.17 

– 18; učebnica 7. roč. s. 11 – 13), móda, tanec, zvyky, architektúra, výtvarné, literárne 

umenie... 1 hod.  

Integrácia hudby s inými druhmi umenia.  
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Hudobný barok  

– Výber ilustrácií k počúvanej hudbe, napr.: A. Vivaldi – P. Brueghel.  

– Vyvodenie charakteristických znakov slohových období.  

– Porovnať originálne diela s ich moderným spracovaním.  

– Spoločenská funkcia hudby.  

– Verbalizácia hudobných zážitkov. Využívanie učebníc 7. roč./ 8. roč./s.  

10 – 51, odporúčame menej rozsiahle diela.  

– Úpravy piesne Dobrú noc B. Felixa. 

Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov  
Typická pieseň a hudobná skladba vybraných národov. (Výber: 7. roč./ s. od 40 + 

odporúčame k vybraným piesňam pridať známu skladbu daného národa podľa ponuky 

učebníc Hv, s dôrazom na spevácke, inštrumentálne a pohybové prejavy. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne 

využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a 

návykov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete telesná výchova. Predmet sa 

vyučuje najmä v špeciálnej učebni a  v priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku. Na vyučovanie je 

možné využiť i rytmicko – pohybovú učebňu, posilňovňu, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

          Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať 

si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú 

gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 

vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej 

aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne 

potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej 

starostlivosti o vlastné zdravie. 
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Špecifické ciele predmetu: 

Pohybové kompetencie 

- žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb 

- žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia 

- žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase 

Kognitívne kompetencie 

- žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia 

- žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov 

- žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti 

- žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru 

- žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote 

- žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných noriem 

- žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí 

- žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti 

- žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie 

- žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus 

Komunikačné kompetencie 

- žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať 

- žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových 

aktivít 

Učebné kompetencie 

- žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu 

- žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením 

Interpersonálne kompetencie 

- žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným 

- žiak efektívne pracuje v kolektíve 

- žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe 

- žiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v živote 

Postojové kompetencie 

- žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti 

- žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera 

- žiak dodržiava princípy fair-play 

- žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity 

- žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý 

tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 

správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej 

hodnotení a pohybové prostriedky. 

 

PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV 

A. Základné tematické celky 

Poznatky z telesnej výchovy a športu 

Všeobecná gymnastika 

- kondičná 

- základná: akrobatické cvičenia 

        skoky a obraty 

        cvičenia na náradí a s náradím 

        cvičenia s náčiním  

        relaxačné a dychové cvičenia 

        poradové cvičenia 

- rytmická 

- kompenzačné cvičenia    

Atletika 

Základy gymnastických športov 

- športová gymnastika 

- moderná gymnastika 

Športové hry 

Plávanie 

Sezónne činnosti 

Povinný výberový tematický celok 

Testovanie 

B. Výberové tematické celky 

Výberový tematický celok 

Do výberového tematického celku je možné zaradiť pohybové činnosti, na ktoré má škola 

podmienky, o ktoré majú žiaci záujem a pri ich vyučovaní sú dodržané bezpečnostné 

predpisy. 

Medzi takéto aktivity môžeme zaradiť bedminton, florbal a pohybové aktivity ako aerobic, 

korčuľovanie, korčuľovanie in-line, rozvoj silových pohybových schopností v posilňovni, 

tance. 

Pri rozvoji silových schopností prihliadať na telesný rozvoj a pohlavné osobitosti žiakov. 

Podmienkou pre zaradenie ľadového hokeja je umelá alebo prírodná ľadová plocha (nie 

zamrznutá voľná plocha) a použitie týchto ochranných prostriedkov: prilby, pevných rukavíc, 

chráničov predkolenia na futbal a chráničov lakťov. 

 

 

 

 

 

 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 295 

7. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Chakteristika predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Projekt rozdeľuje obsah učiva do 

troch lineárnych oblastí, ktoré sú zamerané na: 

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby 

prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi) 

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny 

cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny 

spásy).ZŠ4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 7. 5. ZŠ 6. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete katolícke náboženstvo 

2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu. Počet hodín 

je navýšený, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Učivo predmetu je usporiadané do ročníkových tém, pre 6. ročník je to téma: 

SLOBODA ČLOVEKA. 

 

3. Ciele predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie 

spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy.  

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania  
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Výučba predmetu Katolícke náboženstvo má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov 

učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych 

princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v 

spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s 

vysokým morálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a 

životných skúseností. 

Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA 

Dieťa začína túžiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. 

Oslobodzuje sa od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, 

bezpečia a ochrany. Objavením rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k 

druhým ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu umožňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre 

vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je schopné vidieť vo viditeľnom 

svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboženskom prežívaní. 

Ročníkový symbol: HOLUBICA 

Ročníkový cieľ: Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a 

odpustenie. Osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu. 

1. téma: SLOBODA A ČLOVEK 

dotácia hodín:12 hod.  

kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, osobný exodus, Desatoro 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Opísať rozličné chápanie slobody u súčasného človeka a porovnať ho s 

kresťanským pohľadom. Uviesť príklady foriem otroctva súčasného človeka. 

Afektívny cieľ: Zdôvodniť hranice slobody človeka na základe Desatora. Prostredníctvom 

biblických príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu človeka. Vnímať Desatoro ako 

výzvu k plnej slobode človeka. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať návyk reflexie vlastných rozhodnutí. 

Obsahový štandard 

Chápanie slobody 

Povolanie k slobode 

Otroctvo človeka 

Závislosti 

Exodus – cesta k slobode 

Hranice slobody - Desatoro 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• na konkrétnej životnej situácii rozoznať život v slobode a v otroctve hriechu 

• posúdiť potrebu Božieho zákona v živote 

• definovať pojem slobody ako vnútorný stav človeka 

• vysvetliť, v čom spočíva zneužitie slobody 

• vymenovať dôsledky prvotného hriechu 

• vysvetliť rozdiel medzi zamestnaním a povolaním 

• vysvetliť pojem závislosť 

• uviesť príklady rôznych závislostí 

• reflektovať svoje vlastné rozhodnutia 

• posúdiť a modifikovať biblické príbehy z pohľadu dnešnej doby 

• rozlišovať rôzne spôsoby slobody, chápať Desatoro ako ich vyjadrenie 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 
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• reaguje na prečítané texty a používa ich na rôzne ciele 

• dokáže viesť koordinovaný dialóg so spolužiakmi 

• podporuje osvojovanie základných pravidiel verejnej komunikácie a dialógu 

• vie obhájiť svoj názor slušným spôsobom 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vysvetlí kresťanský pohľad na povolanie a zamestnanie človeka 

• chápe slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný každému človeku 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• je pripravený niesť zodpovednosť 

• odmieta závislosť ako individuálny, ale aj spoločenský defekt 

• vie rozlíšiť rôzne spôsoby slobody, prikláňa sa k chápaniu slobody ako nezávislosti, ktorá je 

obmedzená právami druhého človeka na vlastnú slobodu 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• získava základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií 

• uvedomuje si mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského správania 

• chápe Desatoro ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu slobody 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• si vie uvedomiť priority v ľudskom živote a priame ohrozenie vlastných hodnôt 

• rozumie princípom kresťanskej etiky 

• uvedomuje si hodnotu spolupráce 

• uzatvára a rozvíja základné zručnosti pre spoluprácu 

• predchádza sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania 

2. TÉMA: SLOBODA A ROZHODNUTIA 

dotácia hodín: 8 hod.  

kľúčové pojmy: nutnosť voľby, rozhodnutia, svedomie 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Na základe analýzy problémovej situácie vysvetliť dopad rozhodnutia. na 

život jednotlivca a spoločnosti. Na modelovej situácii aplikovať možnosti riešenia 

nežiadúcich javov. 

Afektívny cieľ: Vnímať vnútorné a vonkajšie vplyvy na rozhodnutie človeka. Uvedomiť si 

zodpovednosť za svoje mravné rozhodnutia voči sebe, druhým ľuďom a svetu. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať návyk analýzy vplyvov rozhodnutí a ich dopad na život 

človeka a spoločnosti. Na modelovej situácii si osvojiť základné riešenie vnútorných konfl 

iktov. 

Obsahový štandard 

Slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby) 

Sloboda a zodpovednosť 

Riešenie problémovej situácie – príbeh s mravnou dilemou 

Princípy rozhodovania (autonómna a heteronómna morálka) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• na základe analýzy problémovej situácie vysvetliť dopad rozhodnutí na život jednotlivca a 

spoločnosti 

• definovať svedomie 

• posúdiť hodnotu spravodlivosti vo svete 
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• vyrozprávať biblické príbehy a posúdiť ich hodnotu pre dnešný život 

• vysvetliť vývoj svedomia z pohľadu vývoja človeka 

• na problémových situáciách s morálnou dilemou posúdiť vývoj morálneho úsudku 

• posúdiť princípy rozhodovania z pohľadu autonómnej a heteronómnej morálky 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na prečítané texty a používa ich na rôzne ciele 

• prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie 

• je zameraný na dopady verbálnych aj neverbálnych prejavov a je pripravený niesť 

zodpovednosť 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• na základe poznania vníma, aké dôležité sú rozhodnutia pre vlastný život 

• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• je pripravený vnímať životné situácie vyžadujúce zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k 

sebe, k druhým ľuďom a k svetu 

• pozitívne oceňuje rozhodnutie pre mravne dobrý čin 

• rešpektuje rozhodnutie druhého človeka v závislosti na svedomí 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• oceňuje pravé hodnoty 

• je schopný transformovať možné dopady svojich rozhodnutí 

• získava základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií 

• vie rozoznať na modelových situáciách žiadúce i nežiadúce konanie v spoločnosti 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• si vie uvedomiť priority v ľudskom živote a priame ohrozenie vlastných hodnôt 

• rozumie princípom kresťanskej etiky 

• získava základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií 

• si vie uvedomiť motiváciu svojich rozhodnutí 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• reflektuje sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v bežných aj vypätých situáciách 

3. TÉMA: BOH OSLOBODZUJE ČLOVEKA 

dotácia hodín: 8 hod.  

kľúčové pojmy: vina, odpustenie, prirodzená morálka, hriech, pokánie 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych 

kultúrach a náboženstvách v dejinách ľudstva. Konfrontovať ju s biblickým pohľadom na 

uznanie viny a odpustenia. Uvedomovať si mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich dopad 

voči sebe, druhým ľuďom, svetu, Bohu. Rozlišovať sviatostné a mimo sviatostné formy 

pokánia. 

Afektívny cieľ: Konfrontovať sa so skúsenosťou viny a odpustenia. Osvojovať si kresťanský 

pohľad na vinu a odpustenie. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk správneho zaobchádzania s vinou. 

Obsahový štandard 
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Vina a odpustenie vo svetle prirodzenej morálky 

Kresťanský pohľad na vinu a odpustenie 

Zaobchádzanie s vlastnou vinou 

Sociálny hriech 

Chápanie viny v iných kultúrach a náboženstvách 

Kristus oslobodzuje (formy pokánia – sviatostné i mimo sviatostné) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

• predstaviť vinu a odpustenie vo svetle prirodzenej morálky 

• vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych kultúrach a 

náboženstvách v dejinách ľudstva 

• konfrontovať ju s biblickým pohľadom na uznanie viny a odpustenia 

• uvedomovať si mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich dopad voči sebe, druhým ľuďom, 

svetu, Bohu, opísať postup sviatosti zmierenia 

• rozlíšiť sviatostnú formu pokánia a mimo sviatostnú formu 

• uviesť príklady sviatostných a mimo sviatostných foriem pokánia 

• osvojovať si kresťanský pohľad na vinu a odpustenie 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi 

• rozvíja efektívne stratégie komunikácie 

• vie používať komunikáciu v rôznych situáciách – vie sa ospravedlniť 

• vie vyjadriť vlastnú vinu 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je disponovaný pre správne zaobchádzanie s vinou a odpustením 

• sa vie konfrontovať s vlastnou vinou a je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a 

odpustenie 

• vie reflektovať životné situácie v kontexte hodnôt kresťanskej etiky 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• vie rešpektovať svedomie druhých ľudí, neodsudzuje 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• prehlbuje a rozširuje špecifické aplikácie jazyka o sociálne zručnosti 

• disponuje základnými sociálnymi postojmi 

• si uvedomuje mravné rozmery ľudského správania a ich dopad na život jednotlivca a 

spoločnosti 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• si osvojuje kultivované správanie 

• prispieva k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej 

• utvára si pozitívny postoj k sebe samému i k druhým ľuďom 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• disponuje základnými pravidlami verejného dialógu a argumentácie 

• vie posúdiť hodnotu slávenia a kultúru správania 

4. TÉMA: REŠPEKTOVANIE VIEROVYZNANÍ 
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dotácia hodín:10 hod. 

kľúčové slová: rešpektovanie, odlišnosti, kultúry, svetové náboženstvá, kresťanská identita 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Charakterizovať kultúry a svetové náboženstvá. Porovnať učenie svetových 

náboženstiev s kresťanským učením. Zdôvodniť prínos náboženstiev pre život spoločnosti. 

Afektívny cieľ: Rešpektovať slobodu vierovyznania. Prejaviť záujem o poznanie pozitívnych 

hodnôt v každom náboženstve. Vnímať súvis medzi kultúrou a náboženstvom. Oceniť osobné 

korene v kresťanstve. 

Psychomotorický cieľ: Zostaviť škálu hodnôt nachádzajúcich sa vo všetkých svetových 

náboženstvách. Formovať postoj rozvíjania kresťanskej identity. 

Obsahový štandard 

Rešpektovanie inakosti 

Rozdelenie sveta podľa kultúr (myslenie kultúr) 

Rozdielne cesty hľadania Boha (hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, kresťanstvo..) 

Putovanie po ceste predkov 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vymenovať základné monoteistické náboženstvá 

• vymenovať základné polyteistické náboženstvá 

• opísať základné znaky svetových náboženstiev (hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, 

kresťanstvo) 

• porovnať učenie svetových náboženstiev s kresťanským učením 

• opísať rozdielne a spoločné prvky jednotlivých svetových náboženstiev 

• priradiť základné symboly svetových náboženstiev 

• vyjadriť úctu voči ľuďom iného vierovyznania 

• rešpektovať slobodu vierovyznania 

• opísať pozitívne hodnoty svetových náboženstiev 

• pomenovať a zdôvodniť prínos náboženstiev pre život spoločnosti 

• vysvetliť kresťanský pôvod v histórii vyvoleného národa 

• pomenovať a zdôvodniť prínos kresťanstva pre život našej spoločnosti 

• vyjadriť úctu k osobným koreňom vychádzajúcim z kresťanstva a identifikovať sa s nimi 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na prečítané texty a používa ich na rôzne ciele 

• zaoberá sa vnímaním hovoreného i písaného prejavu 

• pozoruje kultúru písaného slova v iných vierovyznaniach 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• má základný náhľad na riešenie existenciálnych otázok svetových náboženstiev 

• je otvorený pre celoživotné hľadanie pravdy 

• zaujíma postoj k svojej kresťanskej identite 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre náboženskú toleranciu v demokratickej spoločnosti 

• rešpektuje zvláštnosti iných náboženstiev 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu angažovanosti jednotlivca k odstráneniu predsudkov voči iným 

náboženstvám 
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• vníma princíp sociálneho zmieru a solidarity 

• orientuje sa v pluralitnej spoločnosti 

• využíva interkulturálne kontakty k vzájomnému obohateniu seba i druhých 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboženstva 

• rešpektuje práva iných náboženstiev 

• vníma multikulturalitu ako prostriedok vzájomného kultúrneho obohacovania 

• vníma monoteistické náboženstvá ako korene a zdroje európskej civilizácie 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• interpretuje a kriticky hodnotí artefakty umeleckej produkcie 

• hodnotí artefakty inokultúrnej umeleckej produkcie 

5. TÉMA: LÁSKA AKO PRINCÍP SLOBODY 

dotácia hodín: 8 hod.  

kľúčové pojmy: autorita, hierarchia, angažovanosť, blahoslavenstvá 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť blahoslavenstvá v kontexte dnešného človeka. Zdôvodniť 

platnosť blahoslavenstiev aj v súčasnosti. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si, že sloboda oslobodzuje od strachu. Uvedomiť si, že nedôvera a 

strach je opakom viery. Uvedomiť si dôležitosť autority v spoločnosti. Oceniť angažovanosť 

v rodine, spoločnosti a Cirkvi. Vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a 

nutnosťou odoprieť poslušnosť pri zneužití autority. 

Psychomotorický cieľ: Prostredníctvom projektu formovať návyk prosociálneho správania. 

Formovať svedomie ako zvrchovanú normu mravnosti. Poznávať hranice osobnej slobody. 

Osvojovať si návyky kresťanského životného štýlu. 

Obsahový štandard 

sloboda a vzťah k autoritám (hierarchia, anarchia, nezávislosť) láska ako cesta k slobode 

(blahoslavenstvá) sloboda a prosociálne správanie (angažovanosť v rodine, spoločnosti, 

Cirkvi) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• orientovať sa v cirkevnom členení a hierarchickom usporiadaní, vymenovať diecézy 

Slovenska a ich biskupov 

• uvedomiť si dôležitosť autority v spoločnosti 

• vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť 

pri zneužití autority 

• formovať svedomie ako zvrchovanú normu mravnosti 

• poznávať hranice osobnej slobody 

• interpretovať texty blahoslavenstiev na chápanie konkrétnych životných situácií, ako výzvu 

pre kresťanské konanie vo svete a ako prejav spolupráce na rozvoji Božieho kráľovstva 

• je pripravený zapojiť sa do spoločného projektu kresťanskej pomoci 

• reálne oceniť vlastné dary a je pripravený použiť ich pre svoje dobro aj dobro blížnych 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na prečítané texty a pracuje s nimi 

• adekvátne komunikuje v rôznych situáciách 

existenciálne kompetencie: 
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Žiak 

• je otvorený pre pozitívne myslenie 

• vníma aplikáciu blahoslavenstiev v konkrétnych životných situáciách 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• je zainteresovaný dianím v spoločnosti a je otvorený pre možnosť sa na ňom angažovať 

• si uvedomuje potrebu žiť vo vzťahoch a podieľať sa na vzájomnej spolupráci 

• akceptuje úlohu autority v spoločnosti 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja individuálne a sociálne schopnosti 

Prierezové témy: 

Mediálna výchova 

Žiak 

• kriticky hodnotí hovorený i písaný mediálny prejav 

• rozvíja citlivosť voči predsudkom a mediálnej manipulácii. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Charakteristika predmetu 
Slovenský jazyk a literatúra je ako materinský jazyk východiskovým nástrojom na 

komunikáciu, poznávanie, získavanie a spracovanie informácií v ostatných odborných 

predmetoch. V rámci predmetu sa realizuje výchova a vzdelávanie s dôrazom na rozvíjanie 

mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na 

rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej 

spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Slovenský jazyk je úradným 

jazykom v SR, preto je nevyhnutné spisovné vyjadrovanie, získanie a využívanie informácií 

zo všetkých rovín jazyka. Predmet teda vedie žiakov k osvojeniu si schopnosti samostatného 

korektného ústneho i písomného vyjadrovania v súlade s pravopisnou normou a štylistickými 

pravidlami, k pochopeniu znakov funkčných štýlov, slohových postupov a ich žánrov a k 

využitiu vhodných jazykových prostriedkov, tvarov slov a vetných konštrukcií pri tvorbe 

textu, vedie k obohacovaniu slovnej zásoby. V literárnej výchove sa žiaci oboznámia s 

podstatou literatúry ako špecifického druhu umenia, poznajú funkcie literatúry, štruktúru 

literárnych diel, ich obsah a formu, prehlbujú si zručnosti pracovať s rozličnými 

encyklopédiami, slovníkmi a literárnymi príručkami, zoznámia sa so záznamom o prečítanom 

diele a s jeho tvorbou. Slovenský jazyk a literatúra vedie ku kultúrnej literárnej tvorivosti, k 

práci s textom a k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 5 - hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1 vyučovaciu hodinu.  
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3. Ciele  predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je poskytnúť žiakom 

súbor vedomostí, zručností a kompetencií o gramatických javoch, literatúre a slohových 

postupoch, ktoré sú využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote; viesť žiakov 

chápaniu rozvoja masovokomunikačných prostriedkov a komunikačných systémov, k uznaniu 

tradícií a hodnôt svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom 

kontexte a podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry – mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah. Žiaci majú získať poznatky o vybraných pojmoch, osvojiť si 

odborné názvoslovie. 

Čiastkové ciele: vedieť sa spisovne vyjadrovať; využívať primeranú aktívnu i pasívnu lexiku; 

eliminovať prvky dialektu; obohacovať slovnú zásobu, využívať neologizmy, základnú 

terminológiu i cudzie slová; rozvíjať schopnosť komunikácie i argumentácie; vedieť zručne 

pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami – PSP, KSSJ, MFS, SS, s 

materiálom na internete, encyklopédiami, on-line slovníkmi; vyhľadávať a spracovávať 

informácie; spracovať jednoduchý jazykový projekt a prezentovať ho; rozlíšiť a aplikovať 

archaizmy, historizmy a neologizmy v slovnej zásobe; tvoriť z gramatickej, tvaroslovnej, 

syntaktickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a súvislé ústne a písomné 

prejavy. V oblasti práce s literárnym textom zvládnuť čítanie s porozumením, reprodukciu, 

analýzu a interpretáciu; dramatizovať liter. text, aplikovať základné vedomostí zo všetkých 

rovín, vedieť charakterizovať jednotlivé liter. pojmy a rozpoznať ich v texte. 

Rozvíjať samostatnosť, autokorekciu, spoluprácu, tvorivé písanie, štylistické zručnosti, 

iniciatívu, fantáziu pri tvorbe situácií, schopnosť pretvárania textov, dialógov, replík, 

dotvárania textov. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“. Klasické 

vyučovanie v predmete SJL sa usiluje o včlenenie najmä týchto prierezových tém: 

multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna 

výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti. V predmete sa integruje jazyková zložka a 

sloh s literárnou výchovou v nasledujúcich okruhoch: 1. Jazyková komunikácia – zvuková 

rovina jazyka a pravopis, významová (lexikálna) rovina, tvarová (morfologická) rovina, 

syntaktická (skladobná) rovina; 2. Komunikácia a sloh, 3. Jazykoveda a národný jazyk, 4. 

Literárna výchova. Na hodinách SJL v 7. ročníku si žiaci osvojujú nasledujúce nové pojmy: 

cudzie slová, výslovnosť cudzích slov, expresívne slová, zastarané, nové slová, skratky, 

pomnožné podstatné mená, násobné číslovky, kategória slovesného vidu, interpunkcia, vetný 

základ, jednočlenná – dvojčlenná veta, umelecký opis, charakteristika osoby; anekdota, 

básnická otázka, sonet, metafora, epická báseň, novela, western, robinsonáda, film. 

Stratégia vyučovania – metódy a formy práce 
Pri vyučovaní SJL sa kladie dôraz na využitie IKT pri práci na vyuč. hod., pri tvorbe 

projektov, prezentácií, pri riešení interaktívnych cvičení a testov; možno využiť informačno-

receptívnu metódu – výklad, reproduktívnu metódu – riadený rozhovor, heuristickú m. – 

rozhovor, riešenie úloh, situačnú a inscenačnú metódu, tvorivú dramatiku; z foriem práce – 

frontálnu výučbu, individuálnu a skupinovú prácu žiakov, dramatizáciu textu, hlasné čítanie, 
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čítanie s porozumením; prácu so zdrojmi (učebnicou, knihami, pracovnými listami, 

slovníkmi, odbornou literatúrou, internetom); brainstorming, exkurzie, vychádzky (návšteva 

mestskej knižnice, redakcie novín, múzea a pod.); rozličné formy aktívnych jazykových hier 

(doplňovačky, tajničky, slovné rébusy...). pasívna recepcia: počúvanie dramatizácie textu, 

hlasné čítanie, nahrávky, DVD filmy a dokumenty. K významným prvkom vo výchovno-

vzdelávacom procese predmetu slovenský jazyk a literatúra patrí aj vlastná literárna tvorba 

žiakov a účasť na literárnych súťažiach a súťažiach v prednese poézie a prózy. 

Učebné zdroje 
Učebnice: Slovenský jazyk Literárna výchova a pre 7. roč. Slovníky – KSSJ, PSP, SSS, MFS, 

SCS a dostupné jazykové príručky, odborná literatúra, prehľady slovenskej gramatiky, 

zbierky úloh a cvičení, tlač – noviny a časopisy, internet, moderné didaktické prostriedky a 

technika – PC, dataprojektor, interaktívna tabuľa, vizualizér, hlasovacie zariadenie, DVD 

prehrávač atď. 

Požiadavky na výstup  
Žiak vie: 

 -uplatniť získané poznatky zo zvukovej roviny jazyka ako kontinuálne nadväzovanie na 

vedomosti z V. a VI. ročníka;  

-rozčleniť slovnú zásobu, pozná historickú lexiku a význam i výslovnosť frekventovaných 

cudzích slov,  

-vie pracovať s jazykovými slovníkmi, encyklopédiami;  

-využívať pri práci PC (prácu s textom, obrázkami, internetom);  

-spracovať a prezentovať projekt na zadanú tému;  

-charakterizovať, rozdeliť, skloňovať podstatné mená (pomnožné), prídavné mená a slovesá, 

určiť ich gramatické kategórie, vzory a využiť ich v texte;  

-rozlíšiť všetky slovné druhy; -tvoriť a stupňovať príslovky;  

-využiť pravopis základných, radových a násobných čísloviek, prídavných mien (vzor matkin, 

otcov), prísloviek;  

-aplikovať interpunkciu čiarky; -určovať základné vetné členy, prisudzovací sklad;  

-členiť vety;  

-rozlíšiť všetky typy opisu a napísať dynamický a umelecký opisu i charakteristiku osoby;  

-vhodne aplikovať zásady komunikácie, dokáže komunikovať vecne, efektívne a asertívne;  

-vytvoriť a prezentovať príhovor;  

-definovať základné literárne termíny a aplikovať ich pri analýze a interpretácii textu; čítať 

text s porozumením a analyzovať ho s využitím získaných vedomostí;  

-selektovať informácie z filmu, televízie, videoprogramov, internetu.  

Počet a zameranie slohových prác: 2 - umelecký opis, charakteristika osoby 

Počet a zameranie kontrolných diktátov: (4 +1) 1. vstupný diktát – opakovanie zo VI. roč.; 

2. cudzie slová; 3. prídavné mená; 4. slovesá; 5. záverečný diktát 

 

5 hodín týždenne, spolu 165 hodín ročne 

( jazyk a sloh – 3 h./týžd., 99 h./roč., literárna výchova 2 h./týžd., 66 h./roč.) 

Tematické celky a časová dotácia 
Gramatika a sloh: 

1. TC Aktivizácia vedomostí zo 6. ročníka 5 hodín 2. TC Náuka o slove 26 hodín  

3. TC Tvaroslovie 31 hodín 

4. TC Skladba 10 hodín 

5. Upevňovanie vedomostí 7. ročníka 7 hodín 
Sloh (témy zaradené priebežne do jazykovej zložky temat. vých.-vzdel. plánu) 20 hodín 

1. TC Aktivizácia vedomostí zo 6. roč.:  

-Zvuková stránka jazyka;  
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-Náuka o slove;  

-Tvaroslovie;  

-Skladba,  

-Vstupný test;  

-Vstupný diktát.  

2. TC Náuka o slove:  

-Systém slovnej zásoby;  

-Slová podľa dobového výskytu;  

-Projekt Včera a dnes alebo Archaizmy, historizmy a neologizmy v našej slovnej zásobe;  

-Domáce slová, cudzie slová, zdomácnené slová;  

-Výslovnosť cudzích slov;  

-Môj slovník cudzích slov;  

-Expresívne slová;  

-Diktát č. 2 (cudzie slová);  

-Tvorenie slov odvodzovaním;  

-Skratky;  

-Lexikológia  

– fixácia poznatkov, test. 

3. TC Tvaroslovie – Ohybné slovné druhy:  

-Aktivizácia vedomostí – tvaroslovie;  

-Pomnožné podstatné mená;  

-Prídavné mená;  

-Diktát č. 3 (prídavné mená);  

-Zámená – identifikácia v texte;  

-Osobné základné a osobné privlastňovacie zámená;  

-Číslovky, pravopis čísloviek;  

-Násobné číslovky;  

-Fixácia poznatkov + test (podst., príd. mená, zámená, čísl.);  

-Slovesá  

-Gramatické kategórie slovies;  

-Vid slovies;  

-Diktát č. 4 (slovesá).  

Neohybné slovné druhy:  
-Príslovky;  

-Stupňovanie prísloviek;  

-Predložky (pádová väzba);  

-Spojky – interpunkcia;  

-Tvaroslovie – fixácia poznatkov/test. 

4. TC Skladba:  

-Vety podľa zámeru hovoriaceho;  

-Podmet a prísudok;  

-Dvojčlenná veta;  

-Vetný základ;  

-Jednočlenná veta slovesná;  

-Jednočlenná veta neslovesná. 

5. TC Upevňovanie vedomostí 7. roč.:  

-Projekt; 

 -Záverečné opakovanie celoročného učiva;  

-Výstupný test;  

-Výstupný diktát. 
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Sloh:  

-Komunikácia;  

-Efektívna komunikácia;  

-Asertívna komunikácia;  

-Opisný slohový postup (aktivizácia z predchádzajúcich ročníkov);  

-Opis osoby;  

-Vonkajšia charakteristika osoby;  

-Vnútorná charakteristika osoby;  

-I. písomná práca zo slohu (charakteristika osoby);  

-Tabuľka – názov/hlavička/riadok/stĺpec;  

-Umelecký opis;  

-Prostriedky umeleckého opisu;  

-Analýza ukážok;  

-II. slohová práca (umelecký opis);  

-Rétorika;  

-Artikulácia;  

-Gestá, mimika;  

-Príhovor. 

Literárna výchova: 

Úvodná vyučovacia hodina 1 hodina 

1. TC Aktivizácia vedomostí z 5., 6. roč. 2 hodiny 

2. TC Anekdoty 2 hodiny 

3. TC Poézia (epická báseň, populárna pieseň) 13 hodín 

4. TC Próza (dobrodružná literatúra, western, robinsonáda,  

biografický román, detektívna literatúra, príbehy zo života detí ) 38 hodín 

5. Dramatické umenie ( film, televízna hra, rozhlasová hra) 6 hodín 

6. TC Upevňovanie vedomostí 7. roč. 4 hodiny 
1. TC Aktivizácia vedomostí zo 6. roč.: -báseň, populárna pieseň, báj, balada, bájka, próza. 

2. TC Anekdoty  

3. TC Poézia  
Epická báseň: -Š. Moravčík : Slovenská matka, Sitnianski rytieri; -Smrek: Najčistejšia láska, 

J. Lenko: Dcérke, V. Mihálik: Boháčka, Za rúčky, Š. Žáry: Rosničky; -Ján Kostra: Slniečko 

septembra; -Fixačná hodina – poézia, doplnkové čítanie; -S. Chalupka: Branko; -

P.O.Hviezdoslav: Na výhone 

Populárna pieseň: -K. Peteraj, B. Filan: Mláďatá, Klokan; -J. Urban: Voda čo ma drží nad 

vodou; -Projekt poézia; -Preverovanie učiva o poézii 

4. TC Próza  
Dobrodružná literatúra: -E.Hemingway: Starec a more; -F. C. Kubernát: Rysie kože; -J. 

Hrušovský: Jánošík; -A. Marec: V doline dlhých tieňov; Western: K. May: Šľachetnosť Od 

Shaterhanda; Robinsonáda: -D. Defoe: Robinson Crusoe; -Scott O Dell: Ostrov belasých 

delfínov; -Fixácia poznatkov o dobrodružnej liter.; -Doplnkové čítanie; Detektívna literatúra: 

-Agatha Christie: Diomedove kone; -A. Conan Doyle: Dobrodružstvá Sherlocka Holmesa; 

Dievčenský román: - L.M.Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu; -K. Jarunková: Jediná; - 

J. Šrámková: Biela stužka v tvojich vlasoch; - Charlotte Bronteová: Jana Eyrová – doplnkové 

čítanie; Biografický román: Ľ. Zúbek: Skrytý prameň + Doktor Jesenius;  

Príbehy zo života detí: - M. Kukučín: Z teplého hniezda; -J. G. Tajovský: Do konca; -Jozef 

Cíger-Hronský: Do školy; -B. Kapolka: Pre teba sa postavím proti svetu; -D. Kováč: Prorok a 

snežný pes; -R. Dobiáš: Požiar; -D. Hevier: Môj kôň; -Próza- opakovanie, test. 

5. TC Dramatické umenie 
Film: J. C. Hronský: Sokoliar Tomáš; Televízna hra; Rozhlasová hra.  
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6. TC Upevňovanie vedomostí 7. roč. 
- Projekt, prezentácia; Upevňovanie a preverovanie učiva. 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1.Charakteristika predmetu 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility 

v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v 

niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 

nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom 

existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému 

jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 

2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára 

rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj 

komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný 

stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec 

komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach 

dosiahnuť. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete anglický jazyk 3-hodinovú dotáciu, 

čo je porovnateľné so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach 

i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť 

i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Žiaci na konci 7. ročníka dosiahnu nižší stupeň úrovne A2 –1 (počiatočná fáza 

využívania základných komunikačných nástrojov). 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa 

jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale 

aj komunikačné jazykové kompetencie, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v 

rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma 

texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí.  

 

Kompetencie žiaka: 

Všeobecné:  
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Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

- vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

- uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

- opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

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

rozvoja, 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné jazykové: 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, 

ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal používať: 

- bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru, 

- základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov, 

- vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov. 

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa 

známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, 

ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

Pragmatická kompetencia 
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Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

- sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

- funkčne využíval základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, 

strachu, 

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, 

- používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

 

Komunikačné zručnosti: 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 

- dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

- porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života, 

- porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí 

o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

- vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

- porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

- rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

- pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby: 

- dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

- vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

- rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

- pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

- porozumel jednoduché osobné listy, 

- z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

- vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby vedel: 

- napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

- napísať jednoduché osobné listy, 

- zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie, 

- stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

- napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 
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- jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

Ústny prejav 

Ústny prejav - dialóg 

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju 

aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

- zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, 

- používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

- sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, 

- povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

- požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

Ústny prejav - monológ 

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v 

škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

- v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

- jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

- komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých 

slovných spojení a viet, 

- vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok, 

- opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A2) 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia 

funkcie 

Jazykové 

prostriedky 

1. Relating with 

others in 

a communicative 

situation 

 

1. Nadviazať 

kontakt 

v súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

Getting 

someone‘s 

attention 

Upútať 

Pozornosť 

Can I help you? 

What’s the 

matter? 

Beautiful day, 

isn´t it? 

Zdvorilá otázka so 

slovesom can 

Krátka prídavná 

otázka pre sloveso 

to be 

Pozdraviť   

Odpovedať na pozdrav   

Poďakovať a vyjadriť 

svoje 

Uznanie 
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Parting 

Rozlúčiť sa 

It was lovely to 

see you. Thanks. The 

same to you. I’ll be in 

touch. Take care. 

 

2. Listening to 

and giving 

information 

 

2. Vypočuť si 

a podať 

informácie 

Asking for 

information and 

responding 

Informovať sa 

Whose luggage is 

this? It’s mine/his. 

Have you got a 

bigger one? 

Samostatné 

privlastňovacie 

zámená mine 

Opytovacie 

zámeno 

whose 

Zástupné one/ones 

Potvrdiť (trvať na 

niečom) 

  

Classifying information 

Začleniť informáciu 

People is a magazine 

that/which has 

articles about famous 

people. 

A hairdresser is 

somebody who 

cuts people’s hair. 

A post office is 

a place where you 

can buy stamps. 

Určujúce vzťažné 

vety 

who, which, 

that,where 

Odpovedať na žiadosť   

3. Choosing from 

given 

possibilities 

 

3. Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifying 

Identifikovať 

  

Describing (a person, 

animal, object, event, 

instructions) 

Opísať 

Put some potatoes in 

a saucepan and boil 

them. 

Jednoduchý 

pracovný postup 

Nepravidelný 

plurál 

Expressing 

agreement/disagreement 

Potvrdiť/Odmietnuť 

(vyjadriť nesúhlas) 

Charlie hasn’t got 

a problem with Steve, 

has he? 

You’ve already 

asked him, haven’t 

you? So I’ll meet you 

at 2 p.m. 

Krátke prídavné 

otázky – 

plnovýznamové 

slovesá 

Budúci čas will 

Opraviť (korigovať)   

4. Expressing 

opinion 

 

4. Vyjadriť svoj 

Názor 

Expressing an opinion 

Vyjadriť svoj názor 

Well, the show was 

really interesting. 

The food was 

excellent. 

It’s okay to have 

a fast car. 

These trousers are 

too expensive. 

In my opinion, 

London is a very 

beautiful city. 

Prídavné mená 

vyjadrujúce 

pozitívne 

a negatívne pocity 

Modifikátory very, 

too, quite 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 312 

Expressing agreement 

Vyjadriť svoj súhlas 

I think you’re 

(probably) right. 

I agree with you. 

Not a bad idea. 

 

Expressing disagreement 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

I’m afraid I don’t 

agree with you. 

That can’t be 

true./That’s nonsense. 

No, you’re wrong! 

Are you sure about 

that? 

 

Expressing conviction 

Vyjadriť presvedčenie 

I hope you haven’t 

broken my hairdryer. 

I hope you 

understand. 

Predprítomný čas 

I hope + prítomný 

čas 

Vyjadriť vzdor   

Protestovať   

Expressing a degree of 

certainty 

Vyjadriť stupeň istoty 

She 

may/might/can’t/must 

phone again. 

What do you plan to 

do next holiday? 

I don’t think I’ll be at 

home at seven. 

Life will be different 

in 10 years. 

Modálne slovesá – 

prítomný čas 

Budúci čas 

5. Expressing 

willingness 

 

5. Vyjadriť svoju 

vôľu 

Expressing wishes/desires 

Vyjadriť svoje 

želania/túžby 

I’d like to have a new 

flat. The flat should 

have central heating. 

It doesn’t have to be 

very large. The rent 

mustn’t be too high. 

Väzba I’d 

like to + sloveso 

Modálne slovesá 

Expressing 

plans 

Vyjadriť svoje plány 

(blízke a budúce) 

When are they going 

to move to Dublin? 

Our ferry leaves at 2 

o’clock. Donna is 

flying to London 

tonight. I think I’ll 

see you tomorrow. 

She’ll definitely 

have lunch with her 

boyfriend. I won’t be 

here tomorrow. 

Blízka budúcnosť 

be going to 

Jednoduchý 

prítomný čas vo 

význame 

budúcnosti 

Prítomný 

priebehový 

čas vo význame 

budúcnosti 

Budúci čas will 

pre 

predpovede 

a spontánne 

rozhodnutia 

6. Expressing 

ability 

 

Expressing knowledge 

Vyjadriť 

vedomosti/poznatky/ 

I often go to the 

cinema. He never 

does his homework. 

Jednoduchý 

prítomný 

čas, oznamovacie 
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6. Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Zistenia We don’t usually 

watch soap operas. 

a záporné vety 

Pozícia prísloviek 

frekvencie vo vete 

Vyjadriť neznalosť   

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

  

7. Expressing 

feelings 

 

7. Vyjadriť 

a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, 

Uspokojenie 

  

Vyjadriť smútok, 

Skľúčenosť 

  

Vyjadriť sympatie   

Vyjadriť fyzickú bolesť   

Expressing comfort, 

support and 

encouragement 

Utešiť, podporiť, dodať 

Odvahu 

That’s OK. 

No problem. 

Well done! 

 

8. Expressing 

expectation 

 

8. Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

Expressing hope (future) 

Vyjadriť nádej 

I hope the weather 

will be good 

tomorrow. 

I hope + budúci 

čas 

Expressing 

disappointment Vyjadriť 

sklamanie 

What a shame!  

Expressing fear and 

worry 

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, obavu 

I’m (so) worried.  

Expressing certainty 

Ubezpečiť 

He must be there 

by nine o’clock/at 

nine o’clock. 

Predložky času 

Expressing relief 

Vyjadriť úľavu 

  

Expressing satisfaction 

Vyjadriť spokojnosť 

What a lovely 

sweater! What 

super photos! 

What lovely weather! 

Počítateľné 

a nepočítatelné 

podstatné mená 

Zvolacie vety 

Expressing dissatisfaction, 

complaining 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať si 

Excuse me, I’d 

like to complain 

about the food. 

I’m not happy 

with this. I really 

must complain 

about the heating in 

my room. 

Väzba I’d like 

to + sloveso 

Neurčité zámená 

some, any, no a 

ich 

zloženiny 

Ascertaining Nobody 

satisfication/dissatification 

in others 
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Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

niekoho s niekým/s 

niečím 

9. Discussing 

interests and tastes 

 

9. Predstaviť svoje 

záľuby a svoj vkus 

Expressing likes Vyjadriť, 

čo mám rád, čo 

sa mi páči, čo uznávam 

I 

enjoy/like/love/don’t 

mind sightseeing. 

Gerundium 

Expressing dislikes 

Vyjadriť, že niekoho, 

niečo nemám rád 

She hates/ dislikes 

washing up. 

Gerundium 

Expressing preferences 

Vybrať si z ponúknutých 

možností najobľúbenejšiu 

It’s the best job I’ve 

ever had. 

It’s my first choice. 

Predprítomný čas 

Stupňovanie 

prídavných mien 

Radové číslovky 

10. Rules and 

regulations 

 

10. Stanoviť, 

oznámiť a prijať 

pravidlá 

alebo povinnosti 

Expressing comma 

nds/prohibitions 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

You aren’t allowed to 

smoke here. Drive 

carefully. Drive more 

carefully. 

Opisný tvar 

modálnych slovies 

– be allowed to 

Tvorenie 

prísloviek 

príponou -ly 

Stupňovanie 

prísloviek 

Expressing a moral/social 

norm 

Vyjdriť morálnu alebo 

sociálnu normu 

You are not allowed 

to smoke here. 

You must not smoke 

here. 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

– be allowed to 

Asking for permission 

Získať povolenie, súhlas 

May/Could/Can I join 

you? 

Modálne slovesá – 

stupne formálnosti 

Granting permission 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Yes, O.K. Sure, no 

problem. You are 

allowed to take one 

piece of hand 

luggage. 

 

Refusing permission 

Odmietnuť 

No, of course not. 

No, thanks. No, 

thanks, not really. 

 

Expressing prohibition 

Zakázať 

  

Vzoprieť sa proti 

zákazu/Spochybniť zákaz 

  

Expressing a threat 

Vyhrážať sa 

If you don’t leave, 

I’ll call the police. 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Making a promise 

Sľúbiť 

If you help me with 

cooking, I’ll help 

you, too. If you do 

your homework, 

you’ll be able to go to 

the cinema. If you 

repaint the flat, you 

won’t have to pay 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Použitie opisných 

tvarov modálnych 

slovies v 

podmienkovom 

súvetí 1. typu 

Budúci čas 
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rent this month. I‘ll 

call you. 

11. Responding to 

broken rules and 

regulations 

 

11. Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinnosti 

Obviniť, obviniť sa, 

priznať sa 

  

Apologising 

Ospravedlniť sa 

I’m afraid 

I’ve broken your 

hairdryer. There’s 

nothing 

I can do about it, 

I am afraid. 

I’m sorry to hear that. 

Mr Jones apologises, 

but he won’t be able 

to see you today. 

I’m sorry ,he’s 

talking to somebody 

at the moment. 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

be able to, have to 

Prítomný 

priebehový čas 

Odmietnuť obvinenie   

Vyčítať   

12. Responding to 

a story/event 

 

12. Reagovať na 

príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo   

Expressing interest in 

what sb is saying 

Vyjadriť záujem o to, čo 

niekto rozpráva 

I see. How nice! 

That’s interesting. 

Zvolacie vety 

Expressing surprise 

Vyjadriť prekvapenie 

Good heavens! 

You’re joking! 

What a surprise! 

No, really?! The car 

didn’t break down, 

did it? 

Zvolacie vety 

Krátke prídavné 

otázky 

Vyjadriť, že ma 

niekto/niečo neprekvapil/- 

lo 

  

Expressing indifference 

Vyjadriť nezáujem 

” I’m bored.” Zvolacie vety 

13. Making and 

responding to 

offers 

 

13. Ponúknuť 

a reagovať na 

ponuku 

Making requests 

Žiadať od niekoho niečo 

Can I have some 

water/a cup of coffee, 

please? 

Počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená 

Responding to requests 

Odpovedať na žiadosť 

Yes, let’s. Sure, why 

not? I don’t really 

want to go to the 

cinema. I’d rather 

not. I’d love to 

come/go. I’d love to, 

but I’m afraid 

I’ve already/just 

arranged something 

else. I can manage. 

Väzba I’d 

rather+sloveso 

I’d love to/I  

want to+sloveso 

Predprítomný čas 
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Suggesting sb do sth 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal 

Why don’t you see 

the doctor? Would 

you like to come 

and visit me in 

summer? 

Opytovacie vety 

pri zápore 

Suggesting cooperation 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali 

Shall we go to the 

cinema this evening? 

Let’s buy this tent. 

Why don’t we go to 

France? 

Budúci čas pre 

1. osoby shall 

Rozkazovací 

spôsob pre 

1.osobu plurálu 

Opytovacie 

zámeno why + 

zápor bez použitia 

osobného zámena 

Ponúknuť pomoc 

(urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 

  

Navrhnúť, že niečo 

požižiam/darujem 

Odpovedať na návrh 

niekoho iného 

  

14. Responding to 

future events 

 

14. Reagovať na 

niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti 

Giving warnings 

Varovať pred 

niekým/niečím 

Be careful not to 

go by train. I don’t 

think you should go 

by train. 

It’s probably not a 

good idea to go by 

train. Never take a lot 

of money with you. 

Always keep your 

money safe. 

Príslovky 

frekvencie 

pri imperatíve 

Giving advice 

Poradiť 

I think you should 

talk to somebody and 

get some help. I don’t 

think you should go 

there. If I were you. 

If I were you, I 

wouldn’t go/I’d stay 

home. Why don’t you 

ask your parents? 

Modálne sloveso 

should 

Podmienkové 

súvetie 2. typu 

Dodať odvahu/Podporiť   

Adresovať niekomu svoje 

Želanie 

  

15. Responding to 

past 

events 

 

15. Reagovať na 

niečo, čo sa udialo 

Recalling people/events 

Spomenúť si na 

niekoho/niečo 

I used to live there. 

I didn’t use to like 

mushrooms. 

Vyjadrenie 

opakovaného 

deja v minulosti 

used to + sloveso 

Vyjadriť, že som na 

niekoho/niečo zabudol 
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v minulosti Reminding others of 

sb/sth 

Pripomenúť 

Don’t 

forget/Remember 

to bring your 

umbrella. 

Slovesá 

forget/remember 

+ neurčitok slovies 

Expressing condolences 

Kondolovať 

I was so sorry to 

hear that your brother 

had died. 

 

Expressing 

congratulations/wishing 

others well 

Gratulovať 

Congratulations! 

Happy New Year! 

 

16. Meeting 

people for 

the 1st time 

 

16. Reagovať pri 

prvom stretnutí 

Predstaviť niekoho   

Predstaviť sa   

Responding to an 

introduction 

Reagovať na predstavenie 

Niekoho 

Pleased to meet you. 

How are you? 

 

Privítať niekoho Cheers!  

Making a toast 

Predniesť prípitok 

  

17.Correspondence 

 

17. Korešpondovať 

Salutations and 

introductions 

Začať list 

Dear Mr/Mrs/Ms 

Hill, 

I am writing to 

inform you about my 

new address. 

Formálny list 

Closing 

Ukončiť list 

I look forward to 

hearing from you 

soon. Yours 

sincerely, 

Frázové slovesá 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A2 

Témy/Všeobecne/ 

Podtémy 

Úroveň A1 Úroveň A2 

1 Rodina a spoločnosť 

- Osobné údaje 

- Rodina – vzťahy v 

rodine 

- Národnosť/štátna 

príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

Osobné údaje 

Rodina – vzťahy v 

rodine 

name, address, age, 

birthday, street, 

telephone number, 

country, boy, girl, 

family, 

mother, father, brother, 

sister, parents, 

grandmother, 

grandfather, aunt, 

uncle, cousin, baby, 

child, family tree 

A1 + 

Národnosť/štátna príslušnosť 

Tlačivá/dokumenty 

birthplace, first name, surname; 

schoolboy, schoolgirl, student, pupil; 

member, relative, daughter, son, 

girlfriend, boyfriend, 

husband, wife, teenager, great 

grandfather; 

church wedding, honeymoon, wedding 

anniversary, maternity leave, funeral; 

be close to, go out, settle, be pregnant, 

give birth to, christen, spoil, educate, 

separate, split/break up, get divorced, 

retire, die; 

county/nationality: Slovakia/Slovak, 

Britain/British, the USA/American, 
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Canada/Canadian, Poland/Polish, 

Greece/Greek, Italy/Italian, 

Germany/German, 

Russia/Russian, Spain/Spanish, 

Hungary/Hungarian, 

France/French, Brazil/Brazilian, 

Sweden/Swedish, China/Chinese; 

form, information, date, hometown, 

postcode, e-mail 

address, date, passport, identity card/ID, 

sex, male, female; 

fill in, spell, complete 

2 Domov a bývanie 

- Môj dom/byt 

- Zariadenie bytu 

- Domov a jeho okolie 

- Bývanie v meste a na 

dedine 

- Spoločnosť a životné 

prostredie 

- Spoločnosť a jej 

životný štýl 

Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

building: house, flat, 

castle, farm; 

downstairs, upstairs, 

stairs, floor, door, 

window, wall; 

room: living room, 

sitting 

room, dining room, 

bathroom, bedroom, 

kitchen, toilet, hall; 

live, stay, build, move, 

paint, repair; 

table, desk, chair, 

armchair, 

bed, wardrobe, 

cupboard, 

drawer, light, lamp, 

carpet, 

rug, sofa, vase, fridge, 

cooker, washbasin, 

bath, 

picture, shower, mirror, 

cup 

A1+ 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine 

town, village, countryside; 

housing estate, block of flats, skyscraper, 

palace, cottage, hut; 

storey, lift, ceiling, roof, chimney, gate, 

garden, lawn; study, guest room, terrace, 

balcony, garage; 

fruit tree, bench, playground; 

rent, heat, dust, sweep, knock, ring the 

bell, make the bed, tidy up; 

coffee table, settee, stool, plant, curtain, 

letter box, 

bookcase, cushion, ashtray 

3 Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie 
- ľudské telo 

- Fyzické 

charakteristiky 

- Charakterové 

vlastnosti 

človeka 

- Choroby a nehody 

- Hygiena 

a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života 

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

head: face, nose, eyes, 

ears, mouth, lips, 

tooth/teeth; 

body: neck, throat, 

back, stomach, 

shoulder, arms, elbow, 

wrist, hands, fingers, 

thumb, legs, knee, 

foot/feet, ankle, heart, 

lungs; 

A1+ 

Charakterové vlastnosti človeka 

Choroby a nehody 

eyebrow, cheek, chin, jaw, armpit, 

forearm, fist, palm, 

knuckle, shin, calf, thigh, heel, toe, hip, 

navel, bone, skeleton, brain, limbs; 

beard, moustache, mole, freckles; 

build: medium, thin, plump, well-built; 

pigtails/bunches, ponytail; ribbon, slide, 

hair band; 

scrunchy/ie; to have sth in common; 

What is s/he like?; adjectives: intelligent, 
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- Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, 

poistenie 

What’s the matter with 

you?; 

I have got a/an ache, 

pain, temperature, 

cough, sore throat, 

cold, back ache; 

I am...fit, tired, cold.; 

doctor, nurse, patient, 

dentist, pills; 

What does s/he look 

like?; 

S/he’s tall, short, 

young, old.; 

hair: long, short, wavy, 

curly, straight 

bright, patient, ambitious, nosy, 

obstinate, mean; 

stiff neck, runny nose, burn, wound, 

sore, bruise, break, 

fracture, frostbite, sprain, scratch, injury; 

injured, on duty; accident; 

first aid- kit, injection, operation, 

pharmacy, prescription; 

take medicine; 

I have a cold.; I feel dizzy.; I am 

depressed. 

4 Doprava a 

cestovanie 

- Dopravné prostriedky 

- Osobná doprava 

- Príprava na cestu a 

cestovanie 

- Turistika a cestovný 

ruch 

- Problémy cestných, 

železničných 

a leteckých sietí 

Dopravné prostriedky 

car, bus, ship, boat, 

plane, rocket, bike, 

taxi, train, helicopter; 

go by car, take a taxi, 

arrive, leave, fly, drive, 

ride 

A1+ 

Osobná doprava 

Príprava na cestu a cestovanie 

van, lorry, ferry, liner, speedboat, 

underground, motorcycle, ambulance, 

racing car, railway carriage, limousine, 

estate car, jeep, spaceship; off-road; 

get on/in/off/out, sail, get seasick, catch, 

miss, go on a 

trip/journey; zebra crossing, motorway, 

tunnel, traffic lights, crossroad, 

pavement; 

ticket inspector, steward/stewardess, 

flight attendant; 

bus stop/station, railway station, airport, 

port, taxi rank; 

platform, waiting room, loudspeaker, 

fare, driving licence; 

abroad; mechanic, garage, petrol station; 

travel agency, package holiday, full/half 

board, single/return ticket, departure, 

arrival, timetable, passport control, valid 

passport, customs, travel guide, guide 

book, map, sightseeing, souvenir; tourist, 

traveller, visitor; book a holiday, change 

(planes/trains), board, take off, 

disembark, hire/rent, stay in, spend, get 

lost 

5 Vzdelávanie a práca 

- Škola a jej zariadenie 

- Učebné predmety 

- Pracovné činnosti a 

profesie 

- Školský systém 

- Celoživotné 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 
teacher, pupil; 

school, classroom, 

board/blackboard, 

chair, 

desk, schoolbag, pencil, 

A1+ 

Pracovné činnosti a profesie 

classmate, student; 

marks, grades, class register; 

gymnasium, playground, holiday, chalk, 

sponge, duster, glue, map, ruler; 

to be good/poor at, interested in, attend, 
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vzdelávanie 

- Pracovné podmienky 

pen, book, exercise 

book, homework; 

popular, important, 

favourite; 

learn, write, read, 

start/finish lessons, 

timetable; 

subject: English, 

Slovak, Maths, 

Geography, History, 

Science, Music, Art, 

P.E. (physical 

education), R.E. 

(religious education); 

double period, break 

pay attention to, 

teach, study, practice; 

Computer Science, Craft, Drama, 

Humanities, 

Handwriting, Chemistry, Biology, 

Physics; 

foreign languages: German, French, 

Spanish, Russian; 

factory worker, doctor, nurse, shop-

assistant, policeman, 

postman, cook, waiter, actress/actor, 

taxi-driver, 

gardener, baker, butcher, artist, soldier 

6 Človek a príroda 

- Zvieratá/fauna 

- Počasie 

- Rastliny/flóra 

- Klíma 

- Človek a jeho životné 

prostredie 

- Príroda okolo nás – 

ochrana 

životného prostredia 

Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

the natural world; 

animals: mammals, 

birds, 

reptiles, pets, cow, pig, 

dog, mouse, frog, 

elephant, horse; 

seasons: spring, 

summer, 

winter, autumn; 

climate: dry, 

continental, 

wet, hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, 

fog/gy, cloud/y, 

showery, 

calm; 

snow, sky, wind, clear, 

rainbow; 

plants: flowers, trees, 

bushes, roots, 

leaf/leaves, trunk, 

branch, grass 

A1+ 

Životné prostredie 

animal species; 

types of animals: endangered, dangerous, 

wild, tame, farm, zoo, extinct; 

animals that hibernate in winter, insects; 

protection of animals, extinction, 

wildlife park; 

tail, wing, nest,beak, paw; 

What is the weather like?; 

chilly, cool, changeable, mild, pouring; 

rainstorm, shower, breeze, mud, mist, 

frost, temperature, 

degrees; 

Indian summer, weather forecast, 

meteorologist; 

centigrade; 

shine, skid, flow off, flood, evacuate; 

coniferous/deciduous tree, oak, maple, 

willow, palm, pine, needles; 

soil, lack of sth, region, the environment; 

industry, factories, power station; 

acid rain, fumes, litter, waste; 

emit 

7 Voľný čas a záľuby 

- Záľuby 

- Knihy a čítanie 

- Rozhlas, televízia a 

internet 

- Výstavy a veľtrhy 

- Kultúra a jej vplyv na 

človeka 

- Umenie a rozvoj 

osobnosti 

Záľuby 

spare time; 

hobby/ies: 

photography, 

reading, drawing, 

reading, building 

plastic/paper models, 

taking care of a pet; 

collecting: stamps, 

hockey cards, badges, 

serviettes, posters; 

A1+ 

Knihy a čítanie 

Rozhlas, televízia a internet 

interest, board game, long-life hobby, 

hiking, gardening, doing crosswords, 

folk festivals, school club, leisure centre, 

spectator sports, parachuting, visiting 

theme parks, be crazy about, keen on, 

interested in, common hobby, get bored, 

relaxed, literature, 

short/detective/love/adventure/horror/spy 
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playing: computer 

games, dominoes, 

a musical instrument, 

chess, board games; 

join a club, collect, 

swap, show 

story, textbook, war novel, romance, 

legend, sci-fi, author, title, illustrator, 

character, fairy tale, fable, writer, reader, 

lend, borrow, page, title, local station, 

listener, viewer, interview, channel, 

sitcom, soap opera, news, weather 

forecast, cartoon, music/sport/ 

documentary programme, surf the 

Internet, electronic mail, newspaper, 

magazine, journalist, photographer, 

reporter, newsagent, page, headline, 

article, paragraph, column, 

advertisement, crossword, horoscope, 

copy, daily, weekly, monthly, 

publish, show, be on, switch on/off, 

download, copy, print 

8 Stravovanie 

- Stravovacie návyky 

- Mäso a mäsové 

výrobky 

- Zelenina a ovocie 

- Nápoje 

- Cestoviny a múčne 

výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové 

výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 
food: meat, sausages, 

egg, chicken, fish, hot 

dog, hamburger, fruit, 

apple, orange, lemon, 

banana, pear, peach, 

cherry, vegetable, 

carrot, tomato, potato, 

bean, pea, pepper, 

onion; drink: mineral 

water, milk, tea, coffee, 

fruit juice, lemonade, 

iced tea, soft drink; 

meals: breakfast, lunch, 

dinner, supper; 

fast food; restaurant; 

be hungry, be thirsty, 

have a drink, pour, eat, 

drink, cook; 

cold, hot 

A1+ 

Cestoviny a múčne výrobky 

Mliečne výrobky 
eating habits; starter, main dish, a snack, 

dessert; delicious; taste; lay the table, 

wash the dishes, have a meal; pork, beef, 

turkey, bacon, ham, seafood, sandwich, 

strawberry, grapes, grapefruit, pineapple, 

plum, apricot, melon, peanut, lettuce, 

cauliflower, celery, mushroom, cabbage; 

soft drink, Coke, ice tea, (drink) syrup, 

tonic (water), hard drink/liquor, alcohol, 

beer, wine, milkshake; bottle, tin, box; 

mix; pasta, spaghetti, pizza, pancake, 

crepe, pie, margarine, flour; loaf of 

/fresh bread, piece of cake 

9 Multikultúrna 

spoločnosť 

- Cudzie jazyky 

- Rodinné sviatky 

- Cudzojazyčná 

komunikácia 

- Štátne a cirkevné 

sviatky 

- Zvyky a tradície 

v rôznych krajinách 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

nation/nationality, 

foreign language, 

mother tongue; 

grammar, spelling, 

vocabulary, 

pronunciation; 

different and common 

words; cultures, 

A1+ 

Cudzojazyčná komunikácia 

Štátne a cirkevné sviatky 

original inhabitants, tribes; invasion; 

new living conditions, languages, 

new/borrowed words; public holiday, 

festival, historical event/figure, culture, 

monument; Thanksgiving, feast, 

pumpkin pie; ornament, mistletoe, 

invitation, anniversary, party, 
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- Zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie tradícií 

church/religion, 

festivals, food; Easter; 

Christmas, carols, 

stockings, reindeer, 

turkey, candles, tree, 

star; family, relatives, 

birthday, wedding, 

presents, 

congratulations, cards; 

meet, visit, 

buy/give/get presents 

entertainment, picnic, barbecue; annual, 

seasonal, holy, polite; organise, invite, 

spend, collect, decorate, commemorate; 

religion: Christianity 

(Catholicism/Protestantism), Islam; 

Christian, Catholic, Protestant, Muslim; 

mass, service; 

importance of studying languages: job, 

travel, study, school; 

stay abroad, translate, watch, revise; 

dictionary, TV, radio, evening classes, 

difficulties, better working conditions, 

translation 

10 Obliekanie a 

móda 

- Základné druhy 

oblečenia 

- Odevné doplnky 

- Výber oblečenia na 

rôzne príležitosti 

- Druhy a vzory 

odevných materiálov 

- Móda a jej trendy 

Základné druhy 

oblečenia 

clothes: T-shirt, shirt, 

jumper, pullover, 

sweater, jeans, trousers, 

shorts, skirt, dress, 

jacket, anorak, coat, 

fancy dress costume; 

hat, cap, socks, shoes, 

trainers, sandals, boots, 

slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, 

take off, wear, go with 

A1+ 

Odevné doplnky 

knickers, underpants, underwear, bra, 

tights, moccasins, sweatshirt, cardigan, 

uniform, swimsuit, swimming costume, 

gloves, scarf, fur coat; button, pocket; 

try on, do the buttons up; 

comfortable, baggy, tight-fitting; 

be grown out of something, be dressed in 

latest fashion, be neatly dressed; 

accessory/ies: jewellery, necklace, 

earring, body jewellery, ring, belt, 

handbag, lipstick, tie, sunglasses, watch, 

purse, umbrella, perfume 

11 Šport 

- Druhy športu: zimné a 

letné, individuálne a 

kolektívne 

- Športové disciplíny 

- Význam športu pre 

rozvoj osobnosti 

- Nové trendy v športe 

- Fair play športového 

zápolenia 

 Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne 

sport/game: individual/team, 

summer/winter, outdoor/indoor; 

football, volleyball, ice hockey, 

basketball, golf, swimming, skiing; gym, 

playground, field; match; 

equipment: ball, net, basket, darts, knee 

pad; 

somersault, do exercise, go jogging, play 

football, be fond of, be interested in, be 

keen on, give up, take up, win, lose, tired 

of sth, take part in, take a risk, take sth to 

its limits 

12 Obchod a služby 

- Nákupné zariadenia 

- Pošta a 

telekomunikácie 

- Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

- Hotely a hotelové 

služby 

- Centrá krásy a zdravia 

 Nákupné zariadenia 

Pošta a telekomunikácie 

post office; postman; 

letter, postcard, postcode, stamp, 

telegram, envelope; airmail; 

banknote, coin 
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(kaderníctva, fitnes...) 

- Kultúra nakupovania a 

Služieb 

13 Krajiny, 

mestá a miesta 

- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje 

mesto 

- Geografický opis 

krajiny 

- Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

 Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

America, Europe, Africa, Australasia, 

Antarctica, Asia; 

the North Pole, the Equator, the southern 

hemisphere; 

climate: subtropical, arctic, mild; land, 

ocean, sea;  

direction: east, westwards; 

expressions of place: on the right bank of 

the river, situated – to the south, in the 

north, in the centre, on the coast; natural 

resources; 

capital city, city, city centre, town hall; 

border, lane, open-air museum, home 

town, memorial/monument; inhabitant; 

industry; square, quarter, district, region; 

roads, streets; chain store, warehouse; 

originate, spread; go sightseeing, 

wander, design; walk back in time 

14 Kultúra a umenie 

- Druhy umenia 

- Kultúra a jej formy 

- Umenie – spoločnosť 

– kultúra 

  

15 Človek a 

spoločnosť; 

komunikácia 

- Jazyk ako 

dorozumievací 

prostriedok 

- Formy komunikácie 

- Kultúra komunikácie 

  

16 Mládež a jej svet 

- Aktivity mládeže 

- Vzťahy medzi 

rovesníkmi 

- Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže 

o svete 

  

17 Zamestnanie 

- Pracovné pomery a 

kariéra 

- Platové ohodnotenie 

- Nezamestnanosť 

  

18 Veda a technika 

v službách ľudstva 
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- Technické vynálezy 

- Vedecký pokrok 

19 Vzory a ideály 

- Človek, jeho vzory 

a ideály 

- Pozitívne a negatívne 

vzory 

  

20 Slovensko 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

  

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

  

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, čo je navýšenie o jednu vyučovaciu hodinu v porovnaní so 

so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

– vedieť vyjadriť svoje bežné pocity a želania,  

– vyjadriť špecifické pocity a potreby,  

– rozlišovať dôležitosť informácií a ich rozširovanie, napr. vedieť udržať tajomstvo, 

súkromnú informáciu a pod.,  

– vnímať rovesnícke trendy v úprave zovňajšku,  

– rozširovať vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dodržiavania osobnej hygieny.  
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2.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

3. Obsah predmetu  
Nacvičovanie rôznych spôsobov adekvátneho vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti.  

Vyjadrenie, pomenovanie, komentovanie prežívaných pozitívnych, aj negatívnych emócií.  

Hry na precvičovanie rozpoznávania a správneho pomenovania prežívaného emocionálneho 

stavu žiaka - v malých skupinách rovesníkov.  

Predvádzať rôzne životné situácie, analyzovať pocity, ktoré ich môžu sprevádzať, analyzovať 

ich príčiny a precvičovať adekvátne reakcie na ne (vrátane mimiky, gestikulácie, očného 

kontaktu a pod.).  

Precvičovanie situácií, v ktorých sa zdôrazní dôvernosť nejakej informácie a potreba zamlčať 

ju, resp. „nepovedať všetko“, čo neznamená, že je to klamstvo (rozpoznávanie situácií, v 

ktorých je potrebné niečo zamlčať, aby sme sa vyhli ublíženiu niekomu a pod.).  

Upriamenie pozornosti žiakov na rozličné prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre rovesníkov a 

ktoré súvisia s trendmi v móde, umení.  

Dodržiavanie osobnej hygieny, zásady jej dodržiavania. Dávať do súvislosti udržiavanie 

osobnej hygieny s reakciami rovesníkov na žiaka.  

PROCES  
 V rôznych situáciách, ktoré sa viažu predovšetkým na voľnočasové aktivity, naďalej 

nacvičovať rôzne spôsoby adekvátneho vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti, napr.: „To mám 

rád, to sa mi páči, túto hru sa nerád hrám, radšej by som si zahral...“ a podobne.  

 V situáciách, ktoré sú príjemné, učíme žiaka pomenovať prežívané emócie („Je mi 

fajn, cítim sa dobre, je mi príjemne.“), v opačných situáciách vyjadrovať opačné emócie.  

Okrem bežných vonkajších znakov ako je farba vlasov, očí, svetlosť pleti a iné, upozorňujeme 

žiakov na prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre ich rovesníkov a ktoré súvisia s trendmi v 

móde, sledovanými televíznymi seriálmi, uznávanou hudbou a pod. Zaraďujeme hranie 

rôznych hier na postreh a primeranosť úpravy zovňajšku - vzhľadom na rôzne bežné a aj 

slávnostné situácie (priraďovanie oblečenia k situáciám, k ľuďom, k pohlaviu a pod.).  

 V rámci medzipredmetových vzťahov do obsahu vzdelávania žiaka zaraďovať 

informácie o udržiavaní osobnej hygieny, o konkrétnom postupe a zásadách pri jej 

dodržiavaní na základe týždenného harmonogramu povinností. Ak je to potrebné, 

odporúčame vizualizovať a rozkrokovať jednotlivé postupy dodržiavania osobnej hygieny. 

 

 

FYZIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 326 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v 

každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny 

prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou.  

V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry 

medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT. Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v 

metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými 

disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané 

(najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane 

základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť 

prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, 

ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na 

také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových 

máp a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a 

rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o 

tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života 

spoločnosti. Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj 

hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a 

pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou 

kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie 

vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a 

kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 

záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal 

byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať 

nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je zhodné so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  

Intelektuálna oblasť  

- Vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,  

- Rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,  

- Vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom 

okolí,  

- Vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov,  

- Využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach,  

- Vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácii,  
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- Vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch,  

- Vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.  

Schopnosti a zručnosti  

- Porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 

veličín  

- Nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi  

- Využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia 

- Vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment  

- Dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania 

- Trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku 

- Vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech  

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

- Vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých.  

- Dokázať obhájiť   svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu  

- Riešiť problémové situácie  

- Vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj 

ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.  

Postojová oblasť  

- Naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, byť otvoreným k novým objavom 

vedeckým a technickým informáciám 

- Vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky 

- Snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,  

- Osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,  

- Vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností.  

Sociálna oblasť  

- Uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality 

nášho okolia  

- Uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  

- Vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a 

techniky pre rozvoj spoločnosti,  

- Vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,  

- Vedieť sa rozhodovať 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah predmetu 

 

I. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok  

Teplota a čas: 
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Meranie teploty 

Teplomer 

Meranie času 

Meranie teploty v priebehu času 

Premena kvapaliny na plyn: 

Vyparovanie 

Var 

Tlak vzduch a var 

Premena plynu na kvapalinu: 

Kondenzácia 

Modelovanie dažďa 

Topenie a tuhnutie: 

Topenie 

Tuhnutie 

 

II. Teplo  

Výmena tepla: 

Predstavy o teple 

Šírenie tepla, Kalorimeter 

Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou 

Výmena tepla medzi kovmi a vodou 

Ako meriame teplo 

Látka a teplo. Výpočet tepla 

Teplo a premeny skupenstva 

Teplo a využiteľná energia: 

Energetická hodnota potravín 

Tepelný motor a parný stroj 

Spaľovacie motory 

 

Rozvíjané kompetencie: 

 kognitívna 
- odhadnúť výslednú teplotu po výmene tepla  

- analyzovať záznamy z meraní  

- zovšeobecniť výsledky meraní do výsledného vzťahu  

- rozvíjať úroveň formálnych operácií  

- aplikovať poznatky do technickej praxe  

- porovnať výsledky zistení, identifikovať zhodné a rozdielne znaky  

- zovšeobecniť experimentálne zistenia aţ k platnému zákonu  

- dokázať tvrdenie experimentom  

- aplikovať poznatky do technickej praxe  

komunikačná  
- zaznamenať pozorovania a merania do tabuľky  

- spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC)  

- prezentovať výsledky pozorovania a merania  

- podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu  

- zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky  

- prezentovať výsledky pozorovania a merania  

- tvoriť nové informácie z meraní  

- vyhľadávať informácie z technických tabuliek  

interpersonálna  
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- podieľať sa na práci v tíme  

- kooperovať  

- akceptovať skupinové rozhodnutia  

- kooperovať  

intrapersonálna  
- vytvárať si vlastný hodnotový systém s ohľadom na životné prostredie  

- nadobudnúť presvedčenie, že fyzikálne poznatky môžu zlepšiť kvalitu života človeka  

- uvedomiť si, že poznanie predstavuje hodnotu  

 

Aktivita : 

Veterná smerovka 

Zistenie energetickej hodnoty potravín, napr. spaľovanie orieška.  

Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok, kalibrácia zariadenia, stanovenie rozsahu 

merania, porovnania presnosti merania s laboratórnym silomerom.  

  

Námety na tvorbu projektov: 

Navrhnúť a zostrojiť zariadenie, v ktorom by teplo konalo prácu.  

Využitie slnečnej energie. 

 

 

CHÉMIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa 

žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu 

chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide 

predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a 

merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou 

súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, 

ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a 

návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je zhodné so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  
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Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom 

poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania 

chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, 

vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v 

rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci 

by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní 

samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné 

materiály.  

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach 

realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a 

rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych 

zručností.  

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými 

látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej 

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

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky 

bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň 

pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti 

a návyky v každodennom živote 

Ďalšie ciele: 

Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a 

identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie 

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

a že ich aktívne používa v správnom kontexte.  

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a 

poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo 

nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).  

Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov  

Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav 

možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).  

Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje 

určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým 

merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov 

(napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

Kvantitatívny popis –žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie 

určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.  

Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v 

jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie 

určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie 

posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo 
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zdravotného hľadiska (napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k 

zimnému posypu ciest). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah predmetu 

I. Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí  
Fyzikálne a chemické deje  

Chemické reakcie  

Chemické zlučovanie a chemický rozklad 

Horenie 

II. Zmeny pri chemických reakciách  
Energetické zmeny pri chemických reakciách 

Rýchlosť chemických reakcií 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  

 

Obsahový štandard: 

- chemická reakcia,  

- zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, horenie,  

- horľaviny, reaktant, produkt, 

- chemický rozklad,  

- chemické zlučovanie, 

- energetické zmeny pri chemických reakciách,  

- rýchlosť chemických reakcií,  

- faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií.  

Výkonový štandard:  

- vymenovať niektoré hasiace látky (voda, piesok, oxid uhličitý),  

- opísať spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych rozlíšiť chemický a 

fyzikálny dej,  

- poznať horenie ako chemický dej,  

- vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok,  

- vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok,  

- látok,  

- poznať označenie horľavín,  

- uviesť príklady chemických reakcií z bežného života,  

- rozlíšiť reaktanty a produkty,  

- rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického rozkladu a chemického zlučovania,  

- poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s 

dôrazom na bežný život,  

- rozlišovať pomalé a rýchle reakcie,  

- jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu 

reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s 

dôrazom na bežný život,  
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- poznať telefónne číslo požiarnikov  

- vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít,  

- poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. 

žieravina, horľavina),  

- dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,  

- dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi,  

- poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach,  

- vykonať podľa návodu žiacky pokus,  

- vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich,  

- zaznamenať výsledok pokusu.  

Námety na  laboratórne práce:  
Skúmanie  rozkladu peroxidu vodíka. Hasenie plameňa oxidom uhličitým. Skúmanie vplyvu 

rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie vápenca (sódy bikarbóny)  s octom. 

Námety na tvorbu projektov:  
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií v bežnom živote. Hasenie horiacich látok.  

Metódy a formy: demonštračný pokus , frontálny pokus, skupinová práca , IKT- internet , 

výučbové CD, interaktívna tabuľa, skupinová práca, Problémové vyučovanie, experiment , 

samostatná práca projektová metóda, práca s literatúrou , Braimstorming, rozprávanie, 

vysvetľovanie. 

 

 

BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako 

celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich 

životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

Usporiadanie učiva v 7. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s 

rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod 

k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických 

poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty 

človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v 
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prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého 

životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovaciu hodinu, čo je navýšenie o 0,5 

hodiny v porovnaní so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je 

potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav 

žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

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

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

 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných 

vzťahoch ako súčastí celku. 

 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

pôsobenia prírodných procesov a javov. 

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

 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom 

živote. 

 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

- Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, 

vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, 

poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov 

a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. 

- Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, 

jednobunkových a mnohobunkových organizmov. 

- Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti 

ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého 

životného štýlu. 

- Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú 

stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné 

vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, 

prírody a človeka. 

- Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia 

- Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb 

a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 

- Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky 

života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, 

zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného 

prostredia a prírody. 

    

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, 
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vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť 

využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta 

z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť 

spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať 

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

 v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh,      

postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, 

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

riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať 

a odhadovať. 

 v oblasti sociálnych kompetencií: 

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo 

skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 

zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. VNÚTORMÁ STAVBA TELA STAVOVCOV 

Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky kože a kožných útvarov. 

Oporná a pohybová sústava stavovcov. Základná stavba a význam orgánov opornej a 

pohybovej sústavy.  

Tráviaca sústava stavovcov. Základná stavba a význam orgánov tráviacej sústavy.  

Dýchacia sústava stavovcov. Základná stavba a význam orgánov dýchacej sústavy.  

Obehová sústava stavovcov. Základná stavba a význam orgánov obehovej sústavy.  

Močová sústava stavovcov. Základná stavba a význam orgánov močovej sústavy.  

Regulačné sústavy stavovcov. Základná stavba a význam orgánov regulačných sústav.  

Zmyslové orgány stavovcov. Základná stavba a význam zmyslových orgánov.  

Rozmnožovacia sústava stavovcov. Základná stavba a význam rozmnožovacích orgánov.  

Životné prejavy a správanie stavovcov.  

Význam stavovcov v prírode a pre človeka.  

Ohrozenia stavovcov a ich príčiny. Ochrana stavovcov.  

II. ČLOVEK A JEHO TELO 

I. Ľudská organizmus a ľudské spoločenstvo 

Ľudský a živočíšny organizmus. Špecifiká ľudského spoločenstva a ľudskej populácie.  

II. Povrch tela a kožná sústava 

Stavba a funkcie kože. Význam kože pre styk s vonkajším prostredím a vnútorným 

prostredím.  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 335 

Starostlivosť o kožu. Typické poranenia kože, zásady prvej pomoci.  

III. Oporná a pohybová sústava 

Kosti. Stavba kostí a jej význam.  

Kostra. Osová kostra – stavba lebky, chrbtice a kostry hrudníka, základné funkcie a význam.  

Kostra končatín. Stavba, funkcie a význam kostry horných a dolných končatín.  

Svaly. Svalové tkanivá a ich význam. Stavba kostrového svalu a jeho činnosť.  

Svalstvo človeka. Svaly hlavy, trupu a končatín a ich význam.  

Starostlivosť o opornú a pohybovú sústavu. Význam opornej a pohybovej sústavy. Poranenia 

kostí a svalov. Zásady prvej pomoci pri poranení kostí.  

IV. Tráviaca sústava 

Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov tráviacej sústavy.  

Zložky potravy. Využitie potravy a premena látok. Energetická hodnota potravín.  

Zásady zdravej výživy. Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy a ich prevencia.  

Starostlivosť o tráviacu sústavu a jej význam.  

V. Dýchacia sústava 

Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej sústavy.  

Dýchanie. Mechanizmus dýchania. Princíp vonkajšieho a vnútorného dýchania.  

Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu. Faktory a následky znečisteného ovzdušia. Škodlivosť 

fajčenia a vdychovania toxických látok.  

Zásady prvej pomoci pri ohrození životnej funkcie dýchania. Starostlivosť o dýchaciu sústavu 

a jej význam.  

VI. Obehová sústava 

Krv a jej význam. Zložky krvi a ich vlastnosti, krvné skupiny, darcovstvo krvi.  

Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh. Vonkajšie prejavy činnosti srdca.  

Cievy. Význam a činnosť krvných ciev. Miazga a miazgové cievy.  

Poškodenia a ochorenia obehovej sústavy. Zásady prvej pomoci pri krvácaní a zastavení 

činnosti srdca. Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam.  

VII. Vylučovanie a močová sústava 

Vylučovanie. Močová sústava. Základná stavba a činnosť, poškodenia a prevencia ochorení. 

Význam pitného režimu.  

VIII. Regulačné sústavy 

Regulačné sústavy. Hormonálna a nervová sústava, látková a nervová regulácia.  

Hormonálna sústava. Hormóny a ich význam.  

Nervová sústava. Nervové bunky a nervy. Reflex a reflexná povaha nervovej činnosti.  

Zmysly a zmyslové orgány. Význam zmyslových buniek a zmyslového vnímania. Uloženie 

chuti, čuchu a hmatu v zmyslových orgánoch.  

Zrak a sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového a sluchového orgánu.  

Poškodenia a hygiena zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku a sluchu.  

Vyššia nervová činnosť. Nepodmienené a podmienené reflexy, prvá a druhá signálová 

sústava. Myslenie, učenie sa, pamäť, reč, schopnosti a vedomosti človeka.  

Zásady prvej pomoci pri poranení mozgu a miechy.  

Starostlivosť o nervovú sústavu.  

Význam nervovej sústavy.  

IX. Rozmnožovacia sústava, vývin jedinca a rodičovstvo 

Rozmnožovacia sústava. Pohlavné žľazy a pohlavné bunky, funkcia a význam. Stavba a 

funkcia mužských a ženských pohlavných orgánov.  

 Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. Obdobia ľudského života.  

Intímna hygiena. Pohlavné choroby a AIDS. Ochrana pred šírením pohlavných chorôb. 

Partnerské vzťahy a rodina.  

X. Zdravie a život človeka 
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Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. Infekčné ochorenia, očkovanie a 

prevencia.  

Vplyv návykových látok na zdravie človeka. Návyková látka, droga, drogová závislosť. 

Legálne a nelegálne drogy a dôsledky závislosti. Zásady prevencie pred drogovou 

závislosťou.  

Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné vlastnosti a vplyv na zdravie a ţivot človeka.  

Schopnosti a osobitosti človeka. Ľudský jedinec a osobnosť.  

Schopnosti a zručnosti človeka. Sebadôvera, sebapoznávanie a sebazdokonaľovanie – 

význam.  

Životný štýl. Zdravý spôsob života. Etické a morálne princípy, kultúra medziľudských 

vzťahov, vzťah človeka k prírode.  

 

Praktické aktivity 

Námety praktických aktivít 

Pozorovanie a porovnanie kožných útvarov (napr. šupiny ryby, pera vtáka, chlpu 

cicavca) a kostry stavovcov (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.). Pozorovanie 

stavby vtáčieho vajca. Pozorovanie stavby pera vtáka. Poznávanie chránených stavovcov.  

Nácvik prvej pomoci pri poranení kože (odrenina, popálenina, omrzlina). Pozorovanie a 

určovanie kostí (na modeloch, obrazoch, diapozitívoch a pod.). Pozorovanie kostí a svalov 

končatín. Nácvik prvej pomoci pri zlomení a vykĺbení kostí.  

Zloženie stravy človeka. Pozorovanie prejavov dýchania. Nácvik prvej pomoci pri 

zastavení dychu. Pozorovanie vonkajších prejavov srdca. Nácvik prvej pomoci pri tepnovom 

a žilovom krvácaní. Nácvik prvej pomoci pri zastavení činnosti srdca.  

Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov. Nácvik prvej pomoci pri poranení chrbtice a 

miechy. Nácvik stabilizovanej a protišokovej polohy.  

Námety na samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov  
Pozorovanie životných prejavov stavovcov v okolí (bydliska, školy). Prispôsobenie 

stavovcov životnému prostrediu a potrave, ktorou sa živia. Pozorovanie nepodmienených a 

podmienených reflexov psa (mačky). Pozorovanie vrodeného a získaného správania psa 

(mačky, chrčka, akváriových rybičiek, hydiny a pod.).  

Ako trávim voľný čas.  

Pozorovanie pohybu kostí a svalov pri telesnej činnosti. Zistiť tvar klenby nohy na odtlačku 

stupaje. Zistiť správne a nesprávne držanie tela spolužiakov.  

Vonkajšie prejavy dýchania v pokoji a pri telesnej aktivite. Zmeny tepu v pokoji a pri 

pohybovej činnosti. Zistiť a porovnať stravovacie návyky spolužiakov. Zistiť prieskumom 

dodržiavanie zásad správnej výživy spolužiakov. Spracovať prehľad najväčších 

znečisťovateľov ovzdušia v okolí bydliska. Pozorovanie vnímania rozličných chutí na jazyku.  

Námety na tvorbu žiackych projektov  
Výskyt stavovcov v okolí (v určenom regióne). Pohyb stavovcov a ich životné prostredie. 

Možnosti ochrany stavovcov v okolí (školy, bydliska). Ako súvisia sústavy orgánov 

stavovcov? Sťahovanie vtákov.  

Správne dýchanie. Vplyv fajčenia na ľudský organizmus. Stravujeme sa zdravo? Vplyv pitia 

alkoholu na osobnosť človeka. Vplyv trávenia voľného času na zdravie. Spolupráca a 

komunikácia s ľuďmi s poruchami zraku a sluchu. Vplyv stresu na zdravie človeka. Správny a 

nesprávny režim dňa. Zdravý životný štýl. Drogy okolo nás. Ochrana pred nákazlivými 

chorobami. Medziľudské vzťahy v našej triede. 
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DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu 

oblasť Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v 

integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej 

spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom 

pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických 

udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 

vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz 

na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov i problémov.  

Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti 

kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, 

rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej 

spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu. Vyučovanie predmetu je 

postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, čím sa u žiakov s TP rozvíja pozitívny 

vzťah k dejinám. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede. Môže sa organizovať aj 

vychádzkami  do okolia školy s poznávaním historických pamätihodností mesta.. Realizuje sa 

a prostredníctvom frontálnej výučby, ale v širšej miere kladie dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania odpovedí a príčin historických udalostí. Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať 

s historickým časom, s historickým priestorom s historickými faktami, udalosťami, javmi a 

procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 

aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou 
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ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný 

názor.  

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj 

exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému 

výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.  

Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v 

hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Základné predmetové kompetencie: 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií:  

s historickým časom  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,  

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,  

s historickým priestorom  

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,  

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obţivy človeka, 

spoločnosti,  

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

   znakov,  

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,  

žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, 

grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti  

- pri vymedzovaní predmetu skúmania,  

- pri vytvorení plánu skúmania,  

- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania,  

- pri vytvorení záznamu zo skúmania,  

pri vyhľadávaní relevantných informácií  

- z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, 

   webových stránok,  

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie,  

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

- vyberaní informácií,  

- organizovaní informácií,  
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- porovnávaní informácií,  

- rozlišovaní informácií,  

- zaraďovaní informácií,  

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

Obsahom predmetu dejepis v 7. ročníku sú dejiny nášho národa od ich príchodu na 

územie súčasného Slovenska až po existenciu Habsburskej monarchie.  

Dejiny Slovanov a Slovákov sa preberajú v nasledovných tematických celkoch: 

I.    Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline  

Príchod Slovanov :  
Pravlasť  

Migrácia 

Slovania  

Avari 

Samo  

Veľká Morava : 

Pribina  

Mojmír 

Cyril 

Metod 

Svätopluk  

Rastislav  

Kresťanské misie  

II. Slováci v Uhorskom kráľovstve  

Kráľovstvo mnohých jazykov a mravov :  
Dynastie 

Štefan I. 

Ondrej II. 

Karol Róbert  

Ľudovít I. 

Žigmund Luxemburský  

Gotická cesta   

Matej Korvín 

Banské mestá :  
Kremnica   

Banská Štiavnica 

Banská Bystrica  

Život baníkov  

Dukát  

Kríza stredoveku :  
Humanizmus  

Renesancia 
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Mikuláš Kopernik   

Leonardo da Vinci   

III. Obrazy novovekého sveta  

Kníhtlač  

Ján Gutenberg 

Objavitelia a dobyvatelia :  

Karavela  

Objavenie Ameriky 

Krištof Kolumbus  

Oboplávanie zemegule 

F. Magalhaes 

Kolonializmus  

Hospodárske zmeny : 

Od cechu k manufaktúre 

Mešťan 

Zámorský obchod  

Reformácia a protireformácia : 

Martin Luther 

Ignác z Loyoly  

IV.  Habsburská monarchia  

Slovensko na hranici dvoch svetov : 
Moháč 

Turci 

Bratislava – centrum uhorského kráľovstva  

Osvietenský absolutizmus :  
pragmatická sankcia 

 Mária Terézia 

Jozef II.,  

Matej Bell,  

Adam F. Kollár  

Reformy  

 

Námet na tvorbu projektu: 

J. Gutenberg, alebo na počiatku mediálneho sveta. 

 

  

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho 

sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, 

že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 
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Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na 

nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 

spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich 

a v budúcnosti riešiť.  

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, 

čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť 

zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, 

nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, 

líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo 

v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. 

Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým 

vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, 

ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do 

geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, 

sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, zhodne so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne: 

 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, 

turistické mapy, tematické mapy a i.).  

 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické 

využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby 

(textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky 

systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú 

u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri 

správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní 

a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní 

umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných 

surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch 

Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. 

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na 

premeny , ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré 

podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre 

budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). 

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice 

ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie 

Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného 

a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, 
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fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné 

vyjadrovacie prostriedky geografie. 

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 

v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, 

chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný 

obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme 

väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach 

sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. 

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa 

naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na 

inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom 

svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa 

ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu 

regionálnej geografie. 

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole 

Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme 

systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických 

poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré 

napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri 

vzájomne previazané organické súčasti: 

a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. 

b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie 

so Slovenskom (miestnou krajinou) 

c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 

 

Obsah: 
I. PREMENY ZEME 

Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny)  

Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia)  

Vznik kultúr, rasy, náboţenstvá (Afrika, Ázia)  

II. AFRIKA 

I. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 

Poloha, zobrazenie Afriky na mapách  

II. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie 

so Slovenskom (miestnou krajinou) 

Členitosť pobrežia a povrch Afriky, pohoria Kilimandžáro.  

Podnebné a rastlinné pásma.  
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Púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales.  

Vodstvo, jazerá, rieky.  

Obyvateľstvo a sídla.  

Severná Afrika, západná, východná a južná Afrika, veľké mestá. 

Pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, náboženstvá. 

Hospodárstvo Afriky (iba stručne). 

Štáty Afriky, najväčšie mestá, život v mestách. 

III. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 
Problémy v Afrike (hlad, choroby, nepokoje, škodcovia). 

Rozširovanie púští (sahel). 

Školstvo a zdravotníctvo v Afrike.  

Národné parky. 

III. ÁZIA 

I. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 

Poloha, zobrazenie Ázie na mapách - Ázia na severnej pologuli 

II. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie 

so Slovenskom (miestnou krajinou) 

Členenie Ázie na časti – južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná.  

Povrch – Himaláje, Sopečná činnosť a zemetrasenia.  

Vodstvo v Ázii – rieky v Ázii, jazerá.  

Podnebie, rôznosť podnebia v závislosti od podnebných činiteľov.  

Podnebné oblasti – severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová oblasť 

v južnej Ázii.  

Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie (hlavné znaky podnebného pásma, oblasti).  

Obyvateľstvo Ázie, náboženstvá. 

Hospodárstvo Ázie (stručne).  

Štáty – Čína, India, Japonsko, Rusko, arabské krajiny.  

Veľké mestá. 

III. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 
Nadmerná hustota zaľudnenia určitých oblastí v Ázii.  

Boom priemyselnej výroby (ázijské tigre).  

Hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní. 

Kultúrne pamiatky. 

Projekty – Afrika, Ázia. 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 
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vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, zhodne so ŠVP.  

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že 

vedie žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov, 

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. SOCIÁLNE VZŤAHY V SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť, jej vznik, vývoj a charakteristika  

Štruktúra spoločnosti a sociálne vzťahy v nej  

Veľké spoločenské skupiny  

Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny  

Prirodzený pohyb obyvateľstva  

Štruktúra obyvateľstva – rasy, národy  

Štruktúra obyvateľstva – náboženstvá  

Kultúra, multikultúrnosť  

Sociálne a politické napätie v spoločnosti – vojny, terorizmus...  

II. OBČIANSKY ŽIVOT AKO PROCES FORMOVANIA DEMOKRACIE 

Občan, občianstvo  
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Proces formovania občianskej spoločnosti  

Vznik štátu  

Právny štát  

Ústava Slovenskej republiky  

Kto nám vládne (Štátna moc)  

Kto nám vládne (Štátna moc)  

Demokracia, jej vznik a vývoj  

Princípy demokracie  

Čo je a nie je demokracia  

Voľby, volebné právo  

Parlamentné, komunálne voľby  

Štátna správa, samospráva  

Čo sú ľudské práva a slobody a prečo sa o nich učíme  

Základné dokumenty ľudských práv  

Patria aj deťom ľudské práva?  

Niet práv bez povinností a zodpovednosti  

Záujmové a občianske aktivity, činnosť mimovládnych organizácií  

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť  

Triedny žiacky a školský parlament  

Obvodný žiacky parlament  

2 h projekty- Občianska participácia v širšom prostredí – v obci. 

 

  

MATEMATIKA 

(4 hodina týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 3,5 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 
Učebný  predmet  matematika  v nižšom  sekundárnom  vzdelávaní  (na  2.  stupni  

ZŠ)  je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky 

parlament:  „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické 

myslenie  na  riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých 

numerických  znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická 

kompetencia  zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia  (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky).“  „Potrebné  vedomosti  z  matematiky  zahŕňajú  dobré  vedomosti  o  počtoch,  

mierkach a    štruktúrach,   základné   operácie   a   základné   matematické   prezentácie,   

chápanie  matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika 

ponúka  odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných 

matematických  princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a 

hodnotenie  sledu   argumentov.  Jednotlivec  by  mal  byť  schopný  myslieť  matematicky,  

chápať matematický  dôkaz,  komunikovať  v  matematickom  jazyku  a  používať  vhodné  

pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote 

hľadať príčiny  a posudzovať ich platnosť.“  
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Obsah  vzdelávania  je  spracovaný na  kompetenčnom  základe.  Pri  prezentácii  nových  

matematických  poznatkov  sa  vychádza  z predchádzajúceho  matematického  vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť 

najneskôr v uvedenom ročníku. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 7. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 4 vyučovacie hodiny, čo je navýšenie o 0,5 

hodiny v porovnaní so ŠVP.  

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu  
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v 

svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, 

schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. 

Žiaci by mali spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre 

spoločenský pokrok.  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.  

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty 

obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

Žiaci by mali vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, 

pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k 

získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. 

Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky 

IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného 

softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie 

sa na podstatu riešeného problému.  

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností 

súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému 

učeniu sa.  

Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a 

sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 
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I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla  

Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku (aj vhodným diagramom).  

Znázornenie zlomkov na číselnej osi.  

Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie a rozširovanie.  

Základný tvar zlomku.  

Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými 

menovateľmi.  

Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, sčítanie a odčítanie prevodom 

na spoločný menovateľ (nie nevyhnutne najmenší), objav krížového pravidla.  

Zmiešane číslo (pravý, nepravý zlomok).  

Násobenie a delenie zlomku prirodzeným číslom (ostatné výpočty prevažne prevodom na 

desatinné čísla).  

Interpretácia násobenia zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z čísla.  

Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla (hlavne na kalkulačke aj približne s 

danou presnosťou).  

Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom.  

Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo.  

II. Percentá  

Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent.  

Promile. Použitie promile v praxi.  

Vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných čísel.  

Znázorňovanie časti celku a počtu percent vhodným diagramom.  

Jednoduché úrokovanie.  

Riešenie slovných úloh a podnetových úloh.  

III. Objem a povrch kvádra a kocky  

Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné rovnobežné premietanie, perspektíva).  

Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán.  

Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys, a bokorys, úlohy na 

rozvoj priestorovej predstavivosti (aj príklady jednoduchých a zložených telies v reálnom 

živote ako propedeutika).  

Sieť kvádra a kocky.  

Objem kvádra a kocky. Jednotky objemu m³, dm³, cm³, mm³, hl, liter, dl, cl, ml a ich premena.  

Povrch kvádra a kocky.  

IV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť  

Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere.  

Mierka plánu a mapy. Riešenie úloh.  

Priama a nepriama úmernosť.  

Jednoduchá trojčlenka (aj zložená).  

Využitie priamej úmernosti v praxi (kontextové a podnetové úlohy).  

V. Kombinatorika – riešenie úloh  

Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z oblasti rôznych hier, športu a z rôznych 

oblastí života (propedeutika variácií).   

Rôzne spôsoby vypisovania na jednoduchých úlohách (bez podmienok; využiť pravidlo 

súčtu). Objavovanie možností a zákonitostí.  

Pravidlo súčinu. Úlohy s podmienkami (propedeutika základných modelov kombinatoriky).  

Riešenie jednoduchých kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov).  

Riešenie kombinatorických úloh rôznymi metódami (stromový diagram (stromový graf), 

príprava tabuliek, systematické vypisovanie možností).  
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INFORMATIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov, pretože podobne ako 

matematika rozvíja myslenie týchto žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k 

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

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Žiaci majú pochopiť základné pojmy, 

postupy a techniky pri práci s údajmi a informáciami. 

Dôležité je spoločné pôsobenie informatiky s ostatnými predmetmi a aplikovať informačné 

technológie vo vyučovaní. Vzhľadom na modernizáciu spoločnosti a celkovej doby je 

systematické vzdelanie v oblasti informatiky potrebné a predstavuje príležitosť pre 

produktívny a plnohodnotný život. 

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku jednohodinovú dotáciu, čo je v 

porovnaní so ŠVP zvýšenie o 0,5 hodiny. Počet hodín je navýšený s cieľom dostatočne 

zvládnuť základy informatiky, a to hlavne z dôvodu jej narastajúceho významu. 

 

3. Ciele predmetu  

Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy 

a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. 

Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára 

platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu 

a praktické projekty. 

Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci: 

- sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, 

- rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania 

údajov), 

- sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém), 

- si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, 

naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne 

vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť, 

- nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa 

viaceré metódy na riešenie problémov, 

- rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine 

pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať), 
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- rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie, 

- naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

 

I. INFORMÁCIE OKOLO NÁS 

Obsahový štandard: 

Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt. Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v 

texte. Grafická informácia, fotografia, animácia. Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy 

medzi bunkami, grafy. Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa. 

Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe. Encyklopédia. 

Výkonový štandard: 

Žiak dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku, vie upraviť fotografiu, koláž, texty 

v obrázkoch, dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu, dokáže vytvoriť prezentáciu a 

pozná zásady správneho prezentovania, dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, 

v encyklopédii, dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici, pozná edukačné prostredia pre 

iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry 

pre cudzí jazyk) 

Pojmy: 

- typy informácií, reprezentácia, bit, bajt, formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky 

v texte, grafická informácia, fotografia, animácia, informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy 

medzi bunkami, grafy, úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa, 

prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe, encyklopédia, odkazy 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky, úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch, 

vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia, hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v 

dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v elektronickej knižnici, edukačné prostredia pre 

iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry 

pre cudzí jazyk) 

 

II. KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT 

Obsahový štandard: 

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. Adresár príjemcov, príloha správy. Webová 

adresa, katalógy, portály, vyhľadávače. 

Výkonový štandard: 

Žiak dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva možnosti poštového 

klienta, pozná správnu formu správy, pozná školský web, vyhľadávanie informácií na 

internete pomocou vyhľadávacích strojov a katalógov, vie používať niektorý z nástrojov na 

interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety, pozná online služby e-spoločnosti. 
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Pojmy: 

- elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy, webová adresa, katalógy, portály, 

vyhľadávače, rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ) 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- formátovanie emailovej správy, školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie 

pomocou google, rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a 

učiteľom, prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika, 

hračky). 

 

III. POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV, ALGORITMICKÉ MYSLENIE 

Obsahový štandard: 

Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov. Programovací jazyk, 

elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, premenná, hodnota, priradenie. 

Zložitosť riešenia problému. 

Výkonový štandard: 

Žiak dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis 

matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu), demonštruje v 

detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, 

zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia do procedúr, dokáže 

porovnať čas trvania rôznych riešení problému. 

Pojmy: 

- postup riešenia, etapy riešenia problémov, programovací jazyk, elementárny príkaz, 

postupnosť, procedúra, cyklus, zložitosť riešenia problému 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých 

činností, zoskupovanie častí riešenia do procedúr, porovnanie času trvania rôznych riešení 

problému 

 

IV. PRINCÍPY FUNGOVANIA IKT 

Obsahový štandard: 

Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru. Formáty súborov. Operačný systém, používateľ, 

prihlasovanie do systému, správca úloh. Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív. 

Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, 

http, ftp, smtp. 

Výkonový štandard: 

Žiak pozná určenie, parametre periférií, dokáže spúšťať naraz viac aplikácií, pozná ukladanie 

informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu, dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu 

údajov, dokáže vykonať zálohovanie údajov, dokáže pracovať v lokálnej sieti, pozná logické 

princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača, pozná formát a typy súborov. 

Pojmy: 

- vstupno/výstupné zariadenia, skener, oblasti aplikácií softvéru, operačný systém, používateľ, 

prihlasovanie do systému, správca úloh, priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív, 

lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede, princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, 

http, ftp, smtp, formáty súborov 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít, práca so skenerom, jednoduché princípy 

fungovania skenera, naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa, 

spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh, ukladanie 

informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania, vytváranie archívov, 

výber z archívu, rozbaľovanie archívu, práca so súbormi v lokálnej sieti triedy, logické 
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princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača, skúmanie rozdielov rôznych 

formátov súborov 

V. INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ 

Obsahový štandard: 

Informačné technológie v znalostnej spoločnosti. Riziká technológií, vírusy, antivírusové 

programy. Zásady bezpečnosti. Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah. Licencie 

programov, legálnosť používania, freeware, shareware. Legálnosť použitia obrázkov a textov 

z internetu. 

Výkonový štandard: 

Žiak pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti 

(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ), chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako 

sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby bezpečnosti na internete a ochrany počítača, pozná 

riziko počítačovej kriminality a jej dopady, dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných 

informácií, vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a 

šírení programov s rôznymi stupňami licencií. 

Pojmy: 

- informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti, riziká technológií, vírusy, antivírusové 

programy, hackeri, zásady bezpečnosti, platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah, 

licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware, legálnosť použitia obrázkov a 

textov z internetu 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých 

aplikácií, ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, kto, 

prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť, rozdiel v používaní a šírení 

rôznych programov z pohľadu legálnosti, diskusia na tému používania obrázkov, textov a 

hudby stiahnutých z internetu, autorské práva. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie  

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch a ďalej 

ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné 

zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k 

prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje jeho kreativitu. Predmet 

sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – 

interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné 

štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.  

 

2. Organizácia predmetu  

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v kmeňovej triede, herni, podľa potreby aj mimo 

školského prostredia.  

 

3. Ciele predmetu  
 V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a 

kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu.  

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k: 
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia,  

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili,  

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (systematickosť práce k dosiahnutiu cieľa, 

vytrvalosť, samostatnosť),  

- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka.  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových,  

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení ,  

- osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov,  

- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín,  

- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, 

v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, 

balkónoch/,  

- zakladaniu trávnika a jeho údržba,  

- výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní.  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri 

pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín,  

- získavaniu pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri pestovaní 

okrasných rastlín. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu  
Obsah predmetu je rozdelený do 4 tematických celkov:  

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo  

3. Hydroponické pestovanie rastlín  

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín 

 

1.Základné ručné náradie  

Poznať a vedieť používať základné ručné náradie: vysadzovacia lopatka, vysadzovací kolík, 

prepichovací kolík, záhradnícke nožnice, malé hrabličky, malá lopatka atď.  

Náradie na spracovanie pôdy  

Poznať a vedieť používať náradie na spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ, motyka, hrable, 

rycie vidly atď.  

Pomôcky pri pestovaní rastlín  
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Poznať materiál a pomôcky pre hydroponické pestovanie rastlín, kanvy na zalievanie, 

rozprašovače atď. 

2. Kvetinárstvo 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín  

Význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby a estetizácie životného prostredia, rozdelenie 

okrasných rastlín.  

Črepníkové rastliny  

Charakteristika črepníkových rastlín, rozdelenie.  

Poznávanie jednotlivých druhov črepníkových rastlín.  

Pestovanie ošetrovanie a rozmnožovanie črepníkových rastlín. Nároky črepníkových rastlín 

na životné podmienky.  

Praktická činnosť  

Praktickou činnosťou získať zručnosti pri presádzaní a ošetrovaní črepníkových rastlín a pri 

ich rozmnožovaní, pestovaní a ošetrovaní  

3. Hydroponické pestovanie rastlín 

Hydropónia  

Potreby na hydropóniu: nádoby, substrát, živný roztok, vhodné črepníkové rastliny.  

Hydroponické pestovanie rastlín - základný postup pestovania 

4. Viazačstvo a aranžovanie kvetov 

Základy aranžovania a väzby kvetov  

Význam aranžovania a väzby kvetov, pomôcky na aranžovanie  

Výber a úprava materiálu  

Výber a úprava rastlinného materiálu, voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na aranžovanie, 

ošetrovanie rezaných kvetov, príprava rastlinného materiálu na aranžovanie.  

Praktická činnosť  

Praktickou činnosťou získať zručnosť pri viazaní a aranžovaní rastlín. 

 

 

SVET PRÁCE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Svet práce 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Predmet zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k 

získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva 

k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  

Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú 

do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších 

súvislostiach.  

 

2.  Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete svet práce, čo je navýšenie o 0,5 

hodiny v porovnaní so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je 

potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav 

žiaka s autizmom. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 354 

.  

3. Ciele predmetu   
- oboznámiť žiakov s najvýznamnejšími objavmi a vynálezmi 18. -20. storočia, 

- osvojiť si na primeranej úrovni vedomosti o technike a technologické zručnosti, 

- vedieť riešiť technické problémy a uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

- vytvárať si racionálny vzťah k technike, 

- poznať vzťah vedy a techniky,  

- viesť k rozvíjaniu  mimopoznávacích schopností, najmä o rozvoj a upevňovanie 

kladných morálno-vôľových a charakterových vlastností, 

- osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť analyzovať možné riziká pri 

práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi, 

- schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, schopnosť hodnotiť  

a vyjadrovať vlastný názor,  

- vychovávať žiakov k správnemu – racionálnemu chápaniu techniky  vo vzťahu príroda 

– spoločnosť – technika, 

- oboznámiť žiakov so zariadením školských dielenských učební, s pravidlami 

správania sa v dielenských učebniach a so zásadami  ochrany zdravia a bezpečnosti pri 

práci 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:  

 

I. Človek a technika 

Človek – príroda – spoločnosť – technika a ich vzťahy. 

História techniky – človek tvorca techniky. 

Vznik výrobku, cesta: myšlienka – konštrukcia – výroba – využitie. 

 

II. Grafická komunikácia 

Základy navrhovateľskej činnosti – technické tvorivé myslenie.  

Základy technickej komunikácie – zobrazovanie, technický náčrt – kreslenie, technický 

výkres – čítanie.  

Počítač a technické kreslenie (softvéry na kreslenie).  

Počítač a Internet pri konštruovaní, napr. projekty „Búdka pre vtáčika“, „Stojan na CD“. 

 

III. Materiály a technológie 

Základné technologické postupy pri spracovaní technických materiálov, zodpovedajúce 

náradie a pomôcky na ich ručné opracovanie.  

Základné technické materiály – drevo, kovy, plasty – polotovary. Základy jednoduchého – 

ručného obrábania technických materiálov.  

Pravidlá správania sa v školskej dielenskej učebni a v technickom prostredí. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VYV) v 7. ročníku plynulo nadväzuje na výtvarnú 

výchovu 6.ročníka. Vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou 

činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja 

osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – 

vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci 

veku, ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších 

podnetov. Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV sa musí 

podieľať na tejto transformácii. Uskutočňuje sa to v prvom rade dôrazom na objaviteľský 

prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám, nahradením nedostatku 

formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi, ktoré takéto zručnosti nevyžadujú, 

väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu 

funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu pracovnej a výtvarnej výchovy, učebňu 

informatiky, herňu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu  

- poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, 

vybrané techniky a procesy vizuálnych médií, rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť 

reflexie vizuálnej kultúry 

- poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich  

- poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové 

obdobia a iné kultúry. 

- vedome rozvíjať tvorivosť 

- umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu 

cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus 

- naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať 

jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie 

naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov 

- rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať 

a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami 

prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

- formovať kultúrne a postoje, vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a 
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vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k 

tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

- formovať celistvú osobnosť, pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 

používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. Priestor a perspektíva 

- kresba priestoru 

- maľba krajiny 

 

II. Výtvarné vyjadrovacie prostriedky 

- poriadok a chaos 

- dadaizmus, neodadaizmus 

 

III. Výtvarné výrazové prostriedky  
- fotografická reportáž  

- scenár  

IV. Umenie a dizajn 

- podnety tradičných remesiel ( krajčírstvo, čipkárstvo) 

V. Architektúra 

- podnety architektúry 

- renesančná architektúra 

 

VI. Podnety a vplyvy na výtvarné umenie 

-  podnety hudby a literatúry 

- elektronické médiá 

 

VII. Kultúra a tradícia 

- tradícia a identita( rozprávka, príbehy, legendy a história regiónu spracované výtvarnou 

formou ) 

-  podnety rôznych oblastí spoznávania sveta  (inšpirácia dejinami výtvarného umenia). 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 
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1. Charakteristika predmetu: 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného 

rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, 

pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. 

Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom 

národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobnosť 

národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva 

zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole je mimoriadne 

dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu človeka. Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s 

rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená 

nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. 

Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné 

umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej 

práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem 

o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého 

myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje 

estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomenie, 

sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu kultúrnych hodnôt 

Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja 

hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné 

postoje žiakov pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny 

hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja 

schopnosť vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

V intenciách tvorivo-humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 

výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si 

aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia 

pre život v 21. storočí. Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích 

predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-

výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či dosiahnutiu ideálu, 

ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium 

ako človek. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu 

hudobná výchova vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych 

životných podnetov tak, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom 

tradičných hudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové,/ 

reprodukčné a produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. 

Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými, 

výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej 

dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, 

vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z rôznych 

problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z hudby, o 

participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších- pri dramatickej hre. 

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a 

obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, 

aby prinášali radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v 

sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a 

vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. 

Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať opäť k nej, hudba 

má byť prameňom zážitkov i vedomostí. 

 

2. Organizácia predmetu: 
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ŠkVp určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného 

učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú učebňu, učebňu informatiky, 

herňu.  Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Kognitívne ciele:  

Získať poznatky a vedomosti v procese komunikácie s hudbou v rôznych slohových 

obdobiach. Nadobudnúť schopnosť prijať, hodnotiť a vážiť si hudbu svojho a iných národov. 

Integrácia poznatkov z iných predmetov s cieľom získať ucelenú predstavu o kultúre iných 

národov.  Orientácia v grafickom zázname piesní, rytmickom sprievode.  Vedieť rozlíšiť 

charakteristické črty niektorých národných piesní. 

Socioafektívne ciele:  

Na základe vnímania a prežívania, precítenia a pochopenia hudobných skladieb vedieť 

vyjadriť svoje estetické zážitky, verbálne i neverbálne – slovne, výtvarne i pohybom.  Získať 

schopnosť spolupracovať, plánovať a realizovať spoločnú aj vlastnú prácu.  Chápať umenie v 

jeho mnohorakých podobách a súvislostiach, vedieť oceniť silu umenia ako prostriedok 

skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

Psychomotorické ciele:  

Na primeranej úrovni žiaci dokážu využiť nadobudnuté zručnosti a vedomosti a realizovať 

svoje hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

Tematické celky  

 

I. Hudobné prechádzky storočiami 

-  Opakovanie učiva zo 6. Ročníka 

-  Návraty do minulosti – úvod  

-  Prvý návrat – pravek, stredovek  

-  Druhý návrat - barok  

-  Tretí návrat – klasicizmus  

-  Od hudobných atómov cez módy  

-  Hudobníci rôznych dôb - barok  

-  Hudobníci rôznych dôb – romantizmus a súčasnosť  

-  Hudobné nástroje rôznych dôb – lutna, organ, klarinet  

-  Hudobné nástroje rôznych dôb – husle, klavír  

-  Zakladatelia modernej slovenskej hudby  

-  A.Moyzes, J. Cikker, E. Suchoň  

-  Galéria hudobných skladateľov 20. stor .  

-  Vianoce a hudba  

-  Galéria hudobných skladateľov 20.stor.  
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II.  Pestrá paleta populárnej hudby 

-  A.Moyzes, J. Cikker, E. Suchoň  

-  Vývoj populárnej hudby  

-  Vznik a vývoj dţezu  

-  Predstavitelia dţezu  

-  Spirituály a ragtime  

-  Zaspievajme si   

-  Džez na Slovensku  

-  Hudobné zábavné divadlo – opereta  

-  Hudobné zábavné divadlo – muzikál  

-  Rock and roll  

 

III.  Hudba na pomedzí 

-  The Beatles  

-  M. Žbirka: V slepých uličkách  

-  Elán – Nie sme zlí  

-  Country a western hudba  

-  Muzikál Rebelové 

-  Hudba k filmom, hudba na internete  

-  Opakovanie piesní a zhrnutie učiva. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: : Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet:  Telesná a športová výchova  

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. 

 

2. Organizácia predmetu 

V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom 

  

3. Ciele predmetu 

 Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je: 

- umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, 

osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti,  

- zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť,  

- zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť,  
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- prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie,  

- vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich 

záujmy,  

- predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu 

schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

  

4. Obsah predmetu 

Testovanie - ľah- sed, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 10x5m, hod plnou loptou, 12 

min. vytrvalostný beh, výdrž v zhybe.  

Atletika - technika štartu, beh 60 metrov, beh 1000 metrov, skok do diaľky kročným 

spôsobom, štafetový beh, šplh na tyči, hod kriketovou loptičkou.  

Športové hry  
Basketbal - prihrávky, dribling, uvoľňovanie s loptou, streľba v improvizovanom prostredí, 

prihrávky vo dvojici na čas.  

Futbal – prihrávky, kontrola prihrávky na krátku vzdialenosť vnútorným priehlavkom  

Základy gymnastických športov  
Športová gymnastika - statické cvičebné tvary polohy, dynamické cvičebné tvary kotúle, 

zostavy na páse 1-2 rady, stojka na rukách, stojka na rukách do kotúľa, rovnovážne cvičenia, 

cvičenia na správne držanie tela, zostavy na páse.  

Moderná gymnastika - cvičenia so švihadlom, zostava so švihadlom.  

Pohybové hry -  povinný výberový tematický celok  
Vybíjaná - prihrávky, dribling, prihrávky v ihrisku, činnosť hráčov v hracom poli, v zázemí, 

hra.  

Stolný tenis - technika držania rakety, základné postavenie hráča, odrážanie loptičky 

forhendom, bekhendom, nácvik podania bez rotácie forhendom, bekhendom.  

Prehadzovaná - vedenie lopty driblingom, prihrávky, herné kombinácie útočné, hra podľa 

pravidiel. 
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8. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.Chakteristika predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Projekt rozdeľuje obsah učiva do 

troch lineárnych oblastí, ktoré sú zamerané na: 

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby 

prostredníctvom Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi) 

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista) 

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny 

cirkvi, význam slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny 

spásy).ZŠ4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 7. 5. ZŠ 6. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete katolícke náboženstvo 

2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1,5 vyučovacej hodiny. Počet 

hodín je navýšený, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Učivo predmetu je usporiadané do ročníkových tém, pre 8. ročník je to téma: 

DÔSTOJNOSŤ  ČLOVEKA. 

 

3. Ciele predmetu 

Vyučovací predmet Katolícke náboženstvo sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Katolícke náboženstvo je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Zároveň výučba predmetu nadväzuje na ďalšie 

spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy.  

Ročníkový cieľ: Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú 

hodnotu človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 
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4. Obsah vzdelávania  

Výučba predmetu Katolícke náboženstvo má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov 

učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych 

princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v 

spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s 

vysokým morálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. 

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku a 

životných skúseností. 

Ročníková téma: DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA 

Mladý človek hľadá zmysel svojej existencie. Spoznávaním svojich pozitívnych a 

negatívnych vlastností objavuje v sebe Boha. Úlohou vyučujúceho je pomôcť dieťaťu objaviť 

v sebe hodnotu jeho dôstojnosti. Objav jeho jedinečnosti a dôstojnosti mu pomáha 

interiorizovať postoje a hodnoty a uschopňuje ho k plnému prežívaniu osobného života a 

života v spoločenstve. 

Ročníkový symbol: ŠATY 

1. TÉMA: KTO SOM 

dotácia hodín: 4 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: sebapoznanie, sebaprijatie, sebaúcta 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov. Eliminovať svoje 

komplexy. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov sebaúcty. Vyjadriť vlastný 

názor. Trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení. 

Obsahový štandard 

Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti) 

Zodpovednosť za prijaté dary 

Sebaprijatie, komplexy 

Sebaúcta 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy 

• uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov 

• vyjadriť vlastný názor. 

• rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty 

• eliminovať svoje komplexy 

• trénovať v pozitívnom sebahodnotení. 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie komunikácii so svojim ja ako komunikácii so svedomím 

kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 
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• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a objavuje svoju veľkosť 

• osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania 

• je si vedomý svojich osobnostných kvalít 

• je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky 

• prejavuje túžbu po osobnom raste 

 

2. TÉMA: KTO JE ČLOVEK 

dotácia hodín: 8 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: dôstojnosť človeka, rovnosť muža a ženy 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Objaviť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha. 

Sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma. Opísať vnímanie 

muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s 

kresťanským pohľadom. 

Afektívny cieľ: Vnímať a oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti 

človeka. Oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti 

voči opačnému pohlaviu. Prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému 

človeku. 

Obsahový štandard 

Ľudská dôstojnosť (Gn) 

Kresťanský pohľad na zdroj dôstojnosti človeka (človek stvorený na Boží obraz) 

Človek ako muž a žena (úcta k človeku, dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, patriarchát, 

sexizmus) 

Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha 

• sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma 

• oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka 

• prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku 

• opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a 

porovnať ho s kresťanským pohľadom 

• oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu 

• rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii 

• je schopný asertívnej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 
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• učí sa učiť spoluprácou 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na rovnakú dôstojnosť muža a 

ženy 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• uvedomuje si túžbu po ľudskosti 

• je schopný vnímať rodové stereotypy 

• uvedomuje si kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• je vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach 

 

3. TÉMA: ĽUDSKOSŤ 

dotácia hodín: 10 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: utrpenie, vojna 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Klásť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia. Na základe 

poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti. 

Afektívny cieľ: Vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a 

odsudzovania. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným. Odmietnuť manipuláciu. 

Obsahový štandard 

Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, manipulácia, vojna – v minulosti a dnes, problém 

„spravodlivých“ vojen) 

Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako miesto komunikácie, Boh ukrytý v biede sveta 

(bol som hladný ....) 

Božie kráľovstvo ako kráľovstvo pokoja. Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov 

postoj k ľuďom na okraji). Objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie človeka) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• položiť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia a hľadať na ne odpoveď 

• na základe poznania dejinných súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti 

• vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania 

• prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným 

• spoznať a odmietnuť manipuláciu 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie vnútornej komunikácii, kladie si otázky o zmysle utrpenia 
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• je schopný uvedomiť si spôsob vlastnej komunikácie v konflikte 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

•je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kriticky prehodnotiť problém zneužívania, manipulácie, vojny 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú zrelosť 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• je zodpovedný k druhým 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje a uznáva hranice človeka 

• dokáže sa konfrontovať s vlastnou vinou 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

•je pripravený pre tvorivé riešenie konfliktov 

• je schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na nich odpoveď 

• rozvíja postoj empatie 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• akceptuje rôzne kultúry a vierovyznania 

• je schopný vnímať zneužitie náboženstva pre manipuláciu 

4. TÉMA: DÔSTOJNOSŤ A VÝKON 

dotácia hodín: 8 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: mať, byť 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základne jeho 

výkonu. Porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti. 

Afektívny cieľ: Integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia 

spoločnosti i jednotlivca. Nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi. 

Psychomotorický cieľ: Vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, 

mesto, školu, triedu). 

Obsahový štandard 

„Mať“ alebo „byť“ 

Hodnota práce a dôstojnosť človeka 

Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v Cirkvi, sociálne učenie Cirkvi) 

Utrpenie – sviatosť pomazania chorých 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základe iba jeho výkonu 

• porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti 

• integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti 

i jednotlivca 

• nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi 
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• vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu, triedu). 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede 

• učí sa konfrontovať s názormi druhých 

• je schopný empatickej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kriticky prehodnotiť problém výkonu človeka 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka bez ohľadu na jeho výkon 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť potreby trpiaceho človeka 

• objavuje mravný aspekt sociálneho cítenia 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality 

• rešpektuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré 

ponúka kresťanská viera 

Prierezové témy 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• osvojuje si kritický prístup k informáciám 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vie rozlíšiť postoj mať alebo byť a je otvorený pre životný postoj „byť“ 

• osvojuje si kresťanský postoj na hodnotu človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu 

• je vnímavý na utrpenie človeka 

 

5. TÉMA: KULTÚRA ŽIVOTA 

dotácia hodín:  4 hod  s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: kultúra, kultúra života, kultúra smrti 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru. Na podklade 

Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti. Akceptovať a 

preferovať život ako hodnotu. Zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt). 

Psychomotorický cieľ: Porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v 

porovnaní s prioritami liberalizmu. Podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových 

situáciách demonštrovať ich vonkajšie prejavy. 

Obsahový štandard 

Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti 
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Hodnoty kultúry života a kultúry smrti (liberalizmus – relativizmus hodnôt, konzervativizmus 

– ochrana hodnôt) 

Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské vzory) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru 

• na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť 

• uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti 

• akceptovať a preferovať život ako hodnotu 

• zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt) 

• porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami 

liberalizmu 

• podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách demonštrovať ich vonkajšie 

prejavy 

Rozvoj kompetencií: komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede 

• učí sa konfrontovať s názormi druhých 

• je schopný kultúrnej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

•je schopný kriticky prehodnotiť problém kultúry života a kultúry smrti 

• je schopný kritického posúdenia princípov liberalizmu a konzervativizmu 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na kultúru života 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť potreby človeka 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vytára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov 

• je otvorený pre kresťanské hodnoty 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je pripravený stotožniť sa s hodnotami života 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• je schopný kritického posúdenia liberalizmu ako relativizácie hodnôt. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
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Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Charakteristika predmetu 
Slovenský jazyk a literatúra je ako materinský jazyk východiskovým nástrojom na 

komunikáciu, poznávanie, získavanie a spracovanie informácií v ostatných odborných 

predmetoch. V rámci predmetu sa realizuje výchova a vzdelávanie s dôrazom na rozvíjanie 

mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na 

rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej 

spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Slovenský jazyk je úradným 

jazykom v SR, preto je nevyhnutné spisovné vyjadrovanie, získanie a využívanie informácií 

zo všetkých rovín jazyka. Predmet teda vedie žiakov k osvojeniu si schopnosti samostatného 

korektného ústneho i písomného vyjadrovania v súlade s pravopisnou normou a štylistickými 

pravidlami, k pochopeniu znakov funkčných štýlov, slohových postupov a ich žánrov a k 

využitiu vhodných jazykových prostriedkov, tvarov slov a vetných konštrukcií pri tvorbe 

textu, vedie k obohacovaniu slovnej zásoby. V literárnej výchove sa žiaci oboznámia s 

podstatou literatúry ako špecifického druhu umenia, poznajú funkcie literatúry, štruktúru 

literárnych diel, ich obsah a formu, prehlbujú si zručnosti pracovať s rozličnými 

encyklopédiami, slovníkmi a literárnymi príručkami, zoznámia sa so záznamom o prečítanom 

diele a s jeho tvorbou. Slovenský jazyk a literatúra vedie ku kultúrnej literárnej tvorivosti, k 

práci s textom a k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením. 

            Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho 

obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných 

a kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov 

celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce 

a v súkromnom živote. 

            Vo vyučovaní jazyka sa do popredia dostane analýza a interpretácia textov/prejavov 

a tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. 

            Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na 

sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, 

nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, 

umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať 

hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy 

a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre 

národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii v multikultúrnom prostredí. 

           

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 5 - hodinovú dotáciu, v súlade so ŠVP.  

 

3. Ciele  predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je poskytnúť žiakom 

súbor vedomostí, zručností a kompetencií o gramatických javoch, literatúre a slohových 

postupoch, ktoré sú využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote; viesť žiakov 

chápaniu rozvoja masovokomunikačných prostriedkov a komunikačných systémov, k uznaniu 

tradícií a hodnôt svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom 
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kontexte a podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej i svetovej kultúry – mať k nim 

vytvorený pozitívny vzťah. Žiaci majú získať poznatky o vybraných pojmoch, osvojiť si 

odborné názvoslovie. 

Ciele: 

- Viesť žiakov k poznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému. 

Viesť ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách 

jazykového systému, k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi 

jednotlivými rovinami jazykového systému. Zameriavať sa na funkčné využitie 

jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a ústnych prejavov. To napomáha 

žiakovi chápať zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta, orientovať sa vo 

svete, prijímať nové informácie a odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti, formovať si 

svoje postoje k svetu a životu, spoznávať zákonitosti súčasného života, pochopiť históriu 

a inšpirovať sa do budúcnosti. 

- Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t.j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. 

Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov 

a zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu. 

- Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti 

k istému etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. 

Prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej 

kultúry, ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných. 

- Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si 

ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka. 

- Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela. 

- Rozvíjať estetické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich 

k prosociálnemu správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

 

Jazyková zložka 

Opakovanie učiva zo 7. ročníka 

- slávnostný príhovor, slovná zásoba, delenie slovnej zásoby, tvorenie slov, 

- čítanie s porozumením, umelecký opis, pravopis podstatných a prídavných mien, osobné 

zámena, 

- popis pracovnej činnosti, slovesá, pravopis čísloviek, prídavných mien a zámen, dopĺňanie 

spojok do viet, tvorba názvov fotografií s využitím predložiek, príprava školského projektu 

zameraného na fotografovanie, 

- komunikačný zámer textu, prisudzovací sklad, dvojčlenné a jednočlenné vety, viacnásobný 

vetný člen. 

Zvuková stránka jazyka a pravopis 

-   pravopis – rešpektovať jazykové pravidlá, ortoepické, lexikologické, morfologické. 

Významová rovina jazyka (lexikológia)  
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- slovná zásoba, 

- vecný a gramatický význam slova, 

- priame a nepriame pomenovanie – prirovnanie, metafora, zosobnenie (personifikácia), 

metonymia, rozdiel medzi metaforou a metonymiou, 

- združené pomenovania – jednoslovné a viacslovné pomenovania, 

- frazeologizmy – príslovia, porekadlá, prirovnania, pranostiky, iné frazeologizmy, význam 

frazeologizmov, práca s Malým frazeologickým slovníkom, využívanie frazeologizmov 

v bežnej a umeleckej reči, 

- tvorenie odvodzovaním – predpona, prípona, slovotvorný základ, základové slovo, 

odvodené slovo, 

- tvorenie pomenovaní skracovaním slov. 

Tvarová rovina jazyka 

- podstatné mená – plnovýznamovosť, ohybnosť, konkrétne a abstraktné podstatné mená, 

pravopis veľkých a malých písmen, gramatické kategórie, skloňovacie vzory, skloňovanie 

podstatných mien cudzieho pôvodu-MR, cudzie nesklonné podstatné mená, skloňovanie 

a prípady nesklonnosti slova pani, podstatné mená mužského rodu: zvieracie, skloňovanie 

v singulári(vzor chlap) a v pluráli(vzor dub a vzor stroj), skloňovanie podstatných mien 

pes, vlk a vták. 

- prídavné mená – gramatické kategórie, rozdelenie prídavných mien, stupňovanie 

prídavných mien 

- skloňovanie prídavných mien, 

- osobné zámená – (základné a privlastňovacie), krátke a dlhé tvary zámen, neohybnosť 

zámen jeho, jej, ich, 

- opytovacie zámená – ich podstata a funkcia, opytovacie zámená kde? kam? aký? ktorý?,  

skloňovanie opytovacieho zámena či? čia? čie?   podľa vzoru cudzí               

- ukazovacie zámená – ich podstata a funkcia, ukazovacie zámená tu, sem, tam, odvtedy, 

taký, toľký, pravopis ukazovacích zámen taký, toľký 

- číslovky – základné, radové a násobné číslovky, pravopis, nesklonnosť u násobných 

čísloviek, 

- slovesá – zvratné a nezvratné, plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá, tvary slovesa 

byť, gramatické kategórie – osoba, číslo, čas a časovanie slovies, gramatická kategória - 

vid-dokonavý a nedokonavý,    

- príslovky – delenie, stupňovanie, tvorenie z akostných prídavných mien, dvojice: 

predložka plus podstatné meno, príslovka (do kopy – dokopy...), príslovky von a vonku, 

- predložky – väzba s pádom, vokalizácia predložiek, 

- spojky –písanie čiarky, ak je spojka a súčasťou výrazov a tak, a preto, 

- častice – podstata a funkcia, tvorenie, vyhľadávanie a vkladanie častíc do textov, 

- citoslovcia, 

- sklady, 

- základné vetné členy – podmet (nevyjadrený, holý, rozvitý, viacnásobný), prísudok 

( slovesný, menný, holý, rozvitý, viacnásobný), dvojčlenné a jednočlenné vety (vetný 

základ), rozvíjacie vetné členy – predmet, príslovkové určenie, prívlastok, prístavok 

(podstata prístavku, jeho postavenie za podstatným menom, na ktoré sa vzťahuje, 

vydeľovanie prístavku vo vete: čiarkami, pauzami a melódiou, vyhľadávanie prístavkov, 

tvorenie prístavkov, 

- jednoduchá veta a jednoduché súvetie – podstata jednoduchej vety( jeden prisudzovací 

sklad alebo jeden vetný základ) a jednoduchého súvetia (dva prisudzovacie sklady alebo 

dva vetné základy), spájanie dvoch jednoduchých viet do súvetia, základné pravidlá 

o písaní čiarky pred spojkami v jednoduchom súvetí.   
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Sloh              

Umelecký a vecný text. 

Slohové postupy 
 – informačný, rozprávací, opisný, výkladový. 

Výkladový slohový postup  
- poznámky, konspekt, 

- výťah. 

2. školská písomná práca – úvaha. 

Informačný slohový postup – prihláška. 

Rozprávací a opisný slohový postup – správa a pozvánka. 

1.Školská písomná práca  
- slávnostný príhovor –podstata, kompozícia a cieľ slávnostného prejavu, tvorba 

slávnostného prejavu na oslavu jubilea rodičov, príbuzných, známych, podľa osnovy, 

- prejav. 

 Rétorika 
 – melódia, dôraz, prízvuk, sila hlasu (artikulácia, gestikulácia, mimika, postoj), 

 Bariérový a bezbariérový rozhovor  
-    odosielateľ, prijímateľ, komunikačná situácia 

- efektívna komunikácia, 

- asertívna komunikácia, 

- debata, diskusia, vedenie, postoje(roly) v komunikácii – moderátor, pomocník, manažér, 

provokatér, sprostredkovateľ, expert, príprava na diskusiu, napísanie diskusného 

príspevku, zhrnutie - typické znaky debaty a diskusie, spoločné a rozdielne znaky. 

 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

 

Charakteristika predmetu 

         V literárnej časti predmetu sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje 

s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou 

literárnych diel, štylistikou literárneho textu, s metrikou, získava informácie o autoroch. 

         Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet 

a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka 

presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie 

k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. 

 

Ciele predmetu  

         Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. 

súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého 

textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. 

Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie 

ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. 

         Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Koncepcia 

vyučovania literatúry vychádza predovšetkým zo zážitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu 

k literatúre. 

Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné zručnosti 

žiakov.  

Učiteľ nepredkladá žiakom hotové poznatky, ale vytvára mu podmienky a pripravuje podnety, 

aby sa vedomosti zmocňoval sám. 
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Obsah vzdelávania literárnej výchovy 

Opakovanie učiva 7. ročníka 

-   anekdota, epická báseň, populárna pieseň, dobrodružná literatúra, detektívna lit., 

dievčenský román, poviedka, novela, film, rozhlasová hra. 

 

I. Umelecká literatúra v poézii  

    1. Lyrická poézia 

    1.1 Ľúbostná poézia 

    1.2 Prírodná poézia 

    1.3 Modlitba 

    2. Epická poézia 

 

A. APLIKOVANIE NOVÝCH POZNATKOV 

Pojem poézia, vonkajšia kompozícia poézie, konštruovanie nových literárnych poznatkov – 

metonymia a básnická otázka. Funkcia umeleckých jazykových prostriedkov v lyrickej poézii. 

Aplikovať pojmy poézia a báseň.  

Identifikácia poézie ako literárnej formy a básne ako literárneho žánru v rámci jednotlivých 

literárnych textov. Poézia ako súčasť umeleckej literatúry. Pomocou porovnania viacerých 

textov charakterizovať základné znaky poézie. Identifikovať jednotlivé rozdiely medzi prózou 

ako umelecky neviazanou rečou a poéziou ako umelecky viazanou rečou. Porovnať ľudovú 

pieseň ako žáner ľudovej slovesnosti s populárnou piesňou. Aplikovať znalosti o vonkajšej 

kompozícii – nadpis, verš, strofa. Aplikovať pojem refrén. Identifikovať refrén v populárnej 

piesni, vysvetliť funkciu refrénu v piesni.  

Epika ako základný literárny druh, hlavné znaky epiky, pojem epická báseň. 

B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU 

Čítanie textu s porozumením, frázovať básnický text v zhode s jeho rytmom, rešpektovať 

rytmickú usporiadanosť básnického textu.  

Kompozičná štylisticko-lexikálna analýza básne a populárnej piesne, funkcia umeleckých 

jazykových prostriedkov v piesni. Komparatívna analýza textu – porovnať ľudovú pieseň 

s populárnou piesňou z hľadiska využitia lexiky, umeleckých štýlových prostriedkov. 

Vyhľadávanie známych a menej známych piesňových textov v rôznych informačných 

zdrojoch. Verbalizácia čitateľského zážitku. 

 

II. Umelecká literatúra v próze 

1. Zo života mladých ľudí 

2. Dievčenský román 

3. Dobrodružná literatúra 

4. Vedecko-fantastická literatúra 

5. Denník 

6. Vedecko-populárna literatúra 

7. Literatúra faktu 

 

A. VYVODENIE NOVÝCH LITERÁRNYCH POZNATKOV      

Vyvodenie a definícia pojmu epika ako základného literárneho druhu. 

Tri základné typy epiky – veľká, stredná a krátka. 

Vyvodenie a definícia pojmu román a jeho jednotlivých druhov: detektívny, dobrodružný, 

dievčenský, sci-fi, denník. 

Vyvodenie a definícia pojmu vedecko-fantastická literatúra. Jej hlavné znaky, úloha fikcie, 

jazykové prostriedky. 
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Vynechať časť literárnej ukážky, dotvoriť podľa vlastnej fantázie – rozvíjať štylizačné 

schopnosti, slovnú zásobu a plynulé rozprávanie. 

Vyvodenie a definícia pojmu literatúra faktu. Identifikovať základné znaky literatúry faktu. 

Určiť poznávanie ako základnú funkciu literatúru faktu. 

Vyvodenie a definícia pojmu populárno-vedecká literatúra. Identifikovať v literár. Ukážkach 

znaky populárnosti a vedeckosti na základe štylistickej a lexikálnej výstavby textu. Vlastnosti 

populárno-vedeckej literatúry. 

 

B. ČÍTANIE A INTERPRETÁCIA TEXTU 

Čítať text s porozumením a s dôrazom na techniku čítania (na základe kritérií stanovených 

učiteľom), frázovať prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu. Analýza 

a hodnotenie autorskej koncepcie postáv (identifikácia hlavných a vedľajších postáv a ich 

charakteristika) v rámci myšlienkového zamerania celého diela.  

Štylisticko-lexikálna analýza textu. Verbalizácia čitateľského zážitku, subjektívne hodnotenie 

prečítanej ukážky, obhajoba vlastného názoru. Vlastná tvorba poviedky. Plynulo 

a s porozumení čítať súvislý text. Vyjadriť bezprostredné pocity po prečítaní – verbalizácia  

čitateľského zážitku, subjektívne hodnotenie prečítanej ukážky, obhajoba vlastného názoru. 

Vyhľadať a zapísať kľúčové slová, vytvoriť osnovu a podľa nej prerozprávať dej textu. 

Kompozičná a štylisticko-lexikálna analýza textu a určenie významu identifikovaných 

jazykových prostriedkov. Významová analýza textu. Identifikovať časti, v ktorých sa stupňuje 

napätie deja a určiť prvky, ktoré autor využil, aby dosiahol požadovaný efekt. Analýza 

a hodnotenie koncepcie postáv (identifikácia hlavných a vedľajších postáv a ich 

charakteristika) v rámci myšlienkového zamerania celého diela. Transformácia literár. Textu 

na dramatickú podobu a jeho dramatické stvárnenie. 

Porovnať lit. faktu s umeleckou lit., charakterizovať odlišnosti. 

Tvorba projektu – Najznámejší slovenskí autori literatúry faktu. Informácie o autorovi, 

záznam z prečítaného diela. 

 

III. Dramatické umenie 
Základné charakteristické znaky drámy – neprítomný rozprávač, dialógy a monológy, scenár, 

herci, kostýmy, jazykové prostriedky, mimojazykové prvky pri prezentácii dramatického 

textu. 

Komparatívna analýza – porovnať divadelnú hru s filmom, televíznym a rozhlasovým 

spracovaním. 

 

IV. Opakovanie učiva 8.ročníka 

 

      

ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 
1. Charakteristika predmetu 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility 

v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v 
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niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 

nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom 

existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému 

jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 

2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára 

rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj 

komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný 

stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec 

komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach 

dosiahnuť. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete anglický jazyk 3-hodinovú dotáciu, 

čo je porovnateľné so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach 

i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť 

i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Žiaci pokračujú v osvojovaní si úrovne A2. Podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad 

kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné jazykové 

kompetencie, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája 

sa do rečových činností, v rámci ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z 

konkrétnych oblastí.  

Kompetencie žiaka: 

Všeobecné:  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

- vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

- uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

- opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

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

rozvoja, 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 
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Komunikačné jazykové: 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, 

ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal používať: 

- bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru, 

- základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov, 

- vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov. 

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa 

známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, 

ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

- sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

- funkčne využíval základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, 

strachu, 

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, 

- používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

 

Komunikačné zručnosti: 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 

- dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 
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- porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života, 

- porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí 

o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

- vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

- porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

- rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

- pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby: 

- dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

- vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

- rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

- pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

- porozumel jednoduché osobné listy, 

- z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

- vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby vedel: 

- napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

- napísať jednoduché osobné listy, 

- zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie, 

- stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

- napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

- jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

Ústny prejav 

Ústny prejav - dialóg 

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju 

aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

- zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, 

- používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

- sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, 

- povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

- požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

Ústny prejav - monológ 

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v 

škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 
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Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

- v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

- jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

- komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých 

slovných spojení a viet, 

- vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok, 

- opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A2) 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia 

funkcie 

Jazykové 

prostriedky 

1. Relating with 

others in 

a communicative 

situation 

 

1. Nadviazať 

kontakt 

v súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

Getting 

someone‘s 

attention 

Upútať 

Pozornosť 

Can I help you? 

What’s the 

matter? 

Beautiful day, 

isn´t it? 

Zdvorilá otázka so 

slovesom can 

Krátka prídavná 

otázka pre sloveso 

to be 

Pozdraviť   

Odpovedať na pozdrav   

Poďakovať a vyjadriť 

svoje 

Uznanie 

  

Parting 

Rozlúčiť sa 

It was lovely to 

see you. Thanks. The 

same to you. I’ll be in 

touch. Take care. 

 

2. Listening to 

and giving 

information 

 

2. Vypočuť si 

a podať 

informácie 

Asking for 

information and 

responding 

Informovať sa 

Whose luggage is 

this? It’s mine/his. 

Have you got a 

bigger one? 

Samostatné 

privlastňovacie 

zámená mine 

Opytovacie 

zámeno 

whose 

Zástupné one/ones 

Potvrdiť (trvať na 

niečom) 

  

Classifying information 

Začleniť informáciu 

People is a magazine 

that/which has 

articles about famous 

people. 

A hairdresser is 

Určujúce vzťažné 

vety 

who, which, 

that,where 
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somebody who 

cuts people’s hair. 

A post office is 

a place where you 

can buy stamps. 

Odpovedať na žiadosť   

3. Choosing from 

given 

possibilities 

 

3. Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifying 

Identifikovať 

  

Describing (a person, 

animal, object, event, 

instructions) 

Opísať 

Put some potatoes in 

a saucepan and boil 

them. 

Jednoduchý 

pracovný postup 

Nepravidelný 

plurál 

Expressing 

agreement/disagreement 

Potvrdiť/Odmietnuť 

(vyjadriť nesúhlas) 

Charlie hasn’t got 

a problem with Steve, 

has he? 

You’ve already 

asked him, haven’t 

you? So I’ll meet you 

at 2 p.m. 

Krátke prídavné 

otázky – 

plnovýznamové 

slovesá 

Budúci čas will 

Opraviť (korigovať)   

4. Expressing 

opinion 

 

4. Vyjadriť svoj 

Názor 

Expressing an opinion 

Vyjadriť svoj názor 

Well, the show was 

really interesting. 

The food was 

excellent. 

It’s okay to have 

a fast car. 

These trousers are 

too expensive. 

In my opinion, 

London is a very 

beautiful city. 

Prídavné mená 

vyjadrujúce 

pozitívne 

a negatívne pocity 

Modifikátory very, 

too, quite 

Expressing agreement 

Vyjadriť svoj súhlas 

I think you’re 

(probably) right. 

I agree with you. 

Not a bad idea. 

 

Expressing disagreement 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

I’m afraid I don’t 

agree with you. 

That can’t be 

true./That’s nonsense. 

No, you’re wrong! 

Are you sure about 

that? 

 

Expressing conviction 

Vyjadriť presvedčenie 

I hope you haven’t 

broken my hairdryer. 

I hope you 

understand. 

Predprítomný čas 

I hope + prítomný 

čas 

Vyjadriť vzdor   

Protestovať   
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Expressing a degree of 

certainty 

Vyjadriť stupeň istoty 

She 

may/might/can’t/must 

phone again. 

What do you plan to 

do next holiday? 

I don’t think I’ll be at 

home at seven. 

Life will be different 

in 10 years. 

Modálne slovesá – 

prítomný čas 

Budúci čas 

5. Expressing 

willingness 

 

5. Vyjadriť svoju 

vôľu 

Expressing wishes/desires 

Vyjadriť svoje 

želania/túžby 

I’d like to have a new 

flat. The flat should 

have central heating. 

It doesn’t have to be 

very large. The rent 

mustn’t be too high. 

Väzba I’d 

like to + sloveso 

Modálne slovesá 

Expressing 

plans 

Vyjadriť svoje plány 

(blízke a budúce) 

When are they going 

to move to Dublin? 

Our ferry leaves at 2 

o’clock. Donna is 

flying to London 

tonight. I think I’ll 

see you tomorrow. 

She’ll definitely 

have lunch with her 

boyfriend. I won’t be 

here tomorrow. 

Blízka budúcnosť 

be going to 

Jednoduchý 

prítomný čas vo 

význame 

budúcnosti 

Prítomný 

priebehový 

čas vo význame 

budúcnosti 

Budúci čas will 

pre 

predpovede 

a spontánne 

rozhodnutia 

6. Expressing 

ability 

 

6. Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Expressing knowledge 

Vyjadriť 

vedomosti/poznatky/ 

Zistenia 

I often go to the 

cinema. He never 

does his homework. 

We don’t usually 

watch soap operas. 

Jednoduchý 

prítomný 

čas, oznamovacie 

a záporné vety 

Pozícia prísloviek 

frekvencie vo vete 

Vyjadriť neznalosť   

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

  

7. Expressing 

feelings 

 

7. Vyjadriť 

a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, 

Uspokojenie 

  

Vyjadriť smútok, 

Skľúčenosť 

  

Vyjadriť sympatie   

Vyjadriť fyzickú bolesť   

Expressing comfort, 

support and 

That’s OK. 

No problem. 
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encouragement 

Utešiť, podporiť, dodať 

Odvahu 

Well done! 

8. Expressing 

expectation 

 

8. Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

Expressing hope (future) 

Vyjadriť nádej 

I hope the weather 

will be good 

tomorrow. 

I hope + budúci 

čas 

Expressing 

disappointment Vyjadriť 

sklamanie 

What a shame!  

Expressing fear and 

worry 

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, obavu 

I’m (so) worried.  

Expressing certainty 

Ubezpečiť 

He must be there 

by nine o’clock/at 

nine o’clock. 

Predložky času 

Expressing relief 

Vyjadriť úľavu 

  

Expressing satisfaction 

Vyjadriť spokojnosť 

What a lovely 

sweater! What 

super photos! 

What lovely weather! 

Počítateľné 

a nepočítatelné 

podstatné mená 

Zvolacie vety 

Expressing dissatisfaction, 

complaining 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať si 

Excuse me, I’d 

like to complain 

about the food. 

I’m not happy 

with this. I really 

must complain 

about the heating in 

my room. 

Väzba I’d like 

to + sloveso 

Neurčité zámená 

some, any, no a 

ich 

zloženiny 

Ascertaining Nobody 

satisfication/dissatification 

in others 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

niekoho s niekým/s 

niečím 

  

9. Discussing 

interests and tastes 

 

9. Predstaviť svoje 

záľuby a svoj vkus 

Expressing likes Vyjadriť, 

čo mám rád, čo 

sa mi páči, čo uznávam 

I 

enjoy/like/love/don’t 

mind sightseeing. 

Gerundium 

Expressing dislikes 

Vyjadriť, že niekoho, 

niečo nemám rád 

She hates/ dislikes 

washing up. 

Gerundium 

Expressing preferences 

Vybrať si z ponúknutých 

možností najobľúbenejšiu 

It’s the best job I’ve 

ever had. 

It’s my first choice. 

Predprítomný čas 

Stupňovanie 

prídavných mien 

Radové číslovky 

10. Rules and 

regulations 

 

Expressing comma 

nds/prohibitions 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

You aren’t allowed to 

smoke here. Drive 

carefully. Drive more 

Opisný tvar 

modálnych slovies 

– be allowed to 
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10. Stanoviť, 

oznámiť a prijať 

pravidlá 

alebo povinnosti 

carefully. Tvorenie 

prísloviek 

príponou -ly 

Stupňovanie 

prísloviek 

Expressing a moral/social 

norm 

Vyjdriť morálnu alebo 

sociálnu normu 

You are not allowed 

to smoke here. 

You must not smoke 

here. 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

– be allowed to 

Asking for permission 

Získať povolenie, súhlas 

May/Could/Can I join 

you? 

Modálne slovesá – 

stupne formálnosti 

Granting permission 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Yes, O.K. Sure, no 

problem. You are 

allowed to take one 

piece of hand 

luggage. 

 

Refusing permission 

Odmietnuť 

No, of course not. 

No, thanks. No, 

thanks, not really. 

 

Expressing prohibition 

Zakázať 

  

Vzoprieť sa proti 

zákazu/Spochybniť zákaz 

  

Expressing a threat 

Vyhrážať sa 

If you don’t leave, 

I’ll call the police. 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Making a promise 

Sľúbiť 

If you help me with 

cooking, I’ll help 

you, too. If you do 

your homework, 

you’ll be able to go to 

the cinema. If you 

repaint the flat, you 

won’t have to pay 

rent this month. I‘ll 

call you. 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Použitie opisných 

tvarov modálnych 

slovies v 

podmienkovom 

súvetí 1. typu 

Budúci čas 

11. Responding to 

broken rules and 

regulations 

 

11. Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinnosti 

Obviniť, obviniť sa, 

priznať sa 

  

Apologising 

Ospravedlniť sa 

I’m afraid 

I’ve broken your 

hairdryer. There’s 

nothing 

I can do about it, 

I am afraid. 

I’m sorry to hear that. 

Mr Jones apologises, 

but he won’t be able 

to see you today. 

I’m sorry ,he’s 

talking to somebody 

at the moment. 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

be able to, have to 

Prítomný 

priebehový čas 
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Odmietnuť obvinenie   

Vyčítať   

12. Responding to 

a story/event 

 

12. Reagovať na 

príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo   

Expressing interest in 

what sb is saying 

Vyjadriť záujem o to, čo 

niekto rozpráva 

I see. How nice! 

That’s interesting. 

Zvolacie vety 

Expressing surprise 

Vyjadriť prekvapenie 

Good heavens! 

You’re joking! 

What a surprise! 

No, really?! The car 

didn’t break down, 

did it? 

Zvolacie vety 

Krátke prídavné 

otázky 

Vyjadriť, že ma 

niekto/niečo neprekvapil/- 

lo 

  

Expressing indifference 

Vyjadriť nezáujem 

” I’m bored.” Zvolacie vety 

13. Making and 

responding to 

offers 

 

13. Ponúknuť 

a reagovať na 

ponuku 

Making requests 

Žiadať od niekoho niečo 

Can I have some 

water/a cup of coffee, 

please? 

Počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená 

Responding to requests 

Odpovedať na žiadosť 

Yes, let’s. Sure, why 

not? I don’t really 

want to go to the 

cinema. I’d rather 

not. I’d love to 

come/go. I’d love to, 

but I’m afraid 

I’ve already/just 

arranged something 

else. I can manage. 

Väzba I’d 

rather+sloveso 

I’d love to/I  

want to+sloveso 

Predprítomný čas 

Suggesting sb do sth 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal 

Why don’t you see 

the doctor? Would 

you like to come 

and visit me in 

summer? 

Opytovacie vety 

pri zápore 

Suggesting cooperation 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali 

Shall we go to the 

cinema this evening? 

Let’s buy this tent. 

Why don’t we go to 

France? 

Budúci čas pre 

1. osoby shall 

Rozkazovací 

spôsob pre 

1.osobu plurálu 

Opytovacie 

zámeno why + 

zápor bez použitia 

osobného zámena 

Ponúknuť pomoc 

(urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 
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Navrhnúť, že niečo 

požižiam/darujem 

Odpovedať na návrh 

niekoho iného 

  

14. Responding to 

future events 

 

14. Reagovať na 

niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti 

Giving warnings 

Varovať pred 

niekým/niečím 

Be careful not to 

go by train. I don’t 

think you should go 

by train. 

It’s probably not a 

good idea to go by 

train. Never take a lot 

of money with you. 

Always keep your 

money safe. 

Príslovky 

frekvencie 

pri imperatíve 

Giving advice 

Poradiť 

I think you should 

talk to somebody and 

get some help. I don’t 

think you should go 

there. If I were you. 

If I were you, I 

wouldn’t go/I’d stay 

home. Why don’t you 

ask your parents? 

Modálne sloveso 

should 

Podmienkové 

súvetie 2. typu 

Dodať odvahu/Podporiť   

Adresovať niekomu svoje 

Želanie 

  

15. Responding to 

past 

events 

 

15. Reagovať na 

niečo, čo sa udialo 

v minulosti 

Recalling people/events 

Spomenúť si na 

niekoho/niečo 

I used to live there. 

I didn’t use to like 

mushrooms. 

Vyjadrenie 

opakovaného 

deja v minulosti 

used to + sloveso 

Vyjadriť, že som na 

niekoho/niečo zabudol 

  

Reminding others of 

sb/sth 

Pripomenúť 

Don’t 

forget/Remember 

to bring your 

umbrella. 

Slovesá 

forget/remember 

+ neurčitok slovies 

Expressing condolences 

Kondolovať 

I was so sorry to 

hear that your brother 

had died. 

 

Expressing 

congratulations/wishing 

others well 

Gratulovať 

Congratulations! 

Happy New Year! 

 

16. Meeting 

people for 

the 1st time 

 

16. Reagovať pri 

prvom stretnutí 

Predstaviť niekoho   

Predstaviť sa   

Responding to an 

introduction 

Reagovať na predstavenie 

Niekoho 

Pleased to meet you. 

How are you? 
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Privítať niekoho Cheers!  

Making a toast 

Predniesť prípitok 

  

17.Correspondence 

 

17. Korešpondovať 

Salutations and 

introductions 

Začať list 

Dear Mr/Mrs/Ms 

Hill, 

I am writing to 

inform you about my 

new address. 

Formálny list 

Closing 

Ukončiť list 

I look forward to 

hearing from you 

soon. Yours 

sincerely, 

Frázové slovesá 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A2 

Témy/Všeobecne/ 

Podtémy 

Úroveň A1 Úroveň A2 

1 Rodina a spoločnosť 

- Osobné údaje 

- Rodina – vzťahy v 

rodine 

- Národnosť/štátna 

príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

Osobné údaje 

Rodina – vzťahy v 

rodine 

name, address, age, 

birthday, street, 

telephone number, 

country, boy, girl, 

family, 

mother, father, brother, 

sister, parents, 

grandmother, 

grandfather, aunt, 

uncle, cousin, baby, 

child, family tree 

A1 + 

Národnosť/štátna príslušnosť 

Tlačivá/dokumenty 

birthplace, first name, surname; 

schoolboy, schoolgirl, student, pupil; 

member, relative, daughter, son, 

girlfriend, boyfriend, 

husband, wife, teenager, great 

grandfather; 

church wedding, honeymoon, wedding 

anniversary, maternity leave, funeral; 

be close to, go out, settle, be pregnant, 

give birth to, christen, spoil, educate, 

separate, split/break up, get divorced, 

retire, die; 

county/nationality: Slovakia/Slovak, 

Britain/British, the USA/American, 

Canada/Canadian, Poland/Polish, 

Greece/Greek, Italy/Italian, 

Germany/German, 

Russia/Russian, Spain/Spanish, 

Hungary/Hungarian, 

France/French, Brazil/Brazilian, 

Sweden/Swedish, China/Chinese; 

form, information, date, hometown, 

postcode, e-mail 

address, date, passport, identity card/ID, 

sex, male, female; 

fill in, spell, complete 

2 Domov a bývanie 

- Môj dom/byt 

- Zariadenie bytu 

- Domov a jeho okolie 

- Bývanie v meste a na 

Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

building: house, flat, 

castle, farm; 

downstairs, upstairs, 

A1+ 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine 

town, village, countryside; 

housing estate, block of flats, skyscraper, 
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dedine 

- Spoločnosť a životné 

prostredie 

- Spoločnosť a jej 

životný štýl 

stairs, floor, door, 

window, wall; 

room: living room, 

sitting 

room, dining room, 

bathroom, bedroom, 

kitchen, toilet, hall; 

live, stay, build, move, 

paint, repair; 

table, desk, chair, 

armchair, 

bed, wardrobe, 

cupboard, 

drawer, light, lamp, 

carpet, 

rug, sofa, vase, fridge, 

cooker, washbasin, 

bath, 

picture, shower, mirror, 

cup 

palace, cottage, hut; 

storey, lift, ceiling, roof, chimney, gate, 

garden, lawn; study, guest room, terrace, 

balcony, garage; 

fruit tree, bench, playground; 

rent, heat, dust, sweep, knock, ring the 

bell, make the bed, tidy up; 

coffee table, settee, stool, plant, curtain, 

letter box, 

bookcase, cushion, ashtray 

3 Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie 
- ľudské telo 

- Fyzické 

charakteristiky 

- Charakterové 

vlastnosti 

človeka 

- Choroby a nehody 

- Hygiena 

a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života 

- Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, 

poistenie 

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

head: face, nose, eyes, 

ears, mouth, lips, 

tooth/teeth; 

body: neck, throat, 

back, stomach, 

shoulder, arms, elbow, 

wrist, hands, fingers, 

thumb, legs, knee, 

foot/feet, ankle, heart, 

lungs; 

What’s the matter with 

you?; 

I have got a/an ache, 

pain, temperature, 

cough, sore throat, 

cold, back ache; 

I am...fit, tired, cold.; 

doctor, nurse, patient, 

dentist, pills; 

What does s/he look 

like?; 

S/he’s tall, short, 

young, old.; 

hair: long, short, wavy, 

curly, straight 

A1+ 

Charakterové vlastnosti človeka 

Choroby a nehody 

eyebrow, cheek, chin, jaw, armpit, 

forearm, fist, palm, 

knuckle, shin, calf, thigh, heel, toe, hip, 

navel, bone, skeleton, brain, limbs; 

beard, moustache, mole, freckles; 

build: medium, thin, plump, well-built; 

pigtails/bunches, ponytail; ribbon, slide, 

hair band; 

scrunchy/ie; to have sth in common; 

What is s/he like?; adjectives: intelligent, 

bright, patient, ambitious, nosy, 

obstinate, mean; 

stiff neck, runny nose, burn, wound, 

sore, bruise, break, 

fracture, frostbite, sprain, scratch, injury; 

injured, on duty; accident; 

first aid- kit, injection, operation, 

pharmacy, prescription; 

take medicine; 

I have a cold.; I feel dizzy.; I am 

depressed. 

4 Doprava a 

cestovanie 

Dopravné prostriedky 

car, bus, ship, boat, 
A1+ 

Osobná doprava 
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- Dopravné prostriedky 

- Osobná doprava 

- Príprava na cestu a 

cestovanie 

- Turistika a cestovný 

ruch 

- Problémy cestných, 

železničných 

a leteckých sietí 

plane, rocket, bike, 

taxi, train, helicopter; 

go by car, take a taxi, 

arrive, leave, fly, drive, 

ride 

Príprava na cestu a cestovanie 

van, lorry, ferry, liner, speedboat, 

underground, motorcycle, ambulance, 

racing car, railway carriage, limousine, 

estate car, jeep, spaceship; off-road; 

get on/in/off/out, sail, get seasick, catch, 

miss, go on a 

trip/journey; zebra crossing, motorway, 

tunnel, traffic lights, crossroad, 

pavement; 

ticket inspector, steward/stewardess, 

flight attendant; 

bus stop/station, railway station, airport, 

port, taxi rank; 

platform, waiting room, loudspeaker, 

fare, driving licence; 

abroad; mechanic, garage, petrol station; 

travel agency, package holiday, full/half 

board, single/return ticket, departure, 

arrival, timetable, passport control, valid 

passport, customs, travel guide, guide 

book, map, sightseeing, souvenir; tourist, 

traveller, visitor; book a holiday, change 

(planes/trains), board, take off, 

disembark, hire/rent, stay in, spend, get 

lost 

5 Vzdelávanie a práca 

- Škola a jej zariadenie 

- Učebné predmety 

- Pracovné činnosti a 

profesie 

- Školský systém 

- Celoživotné 

vzdelávanie 

- Pracovné podmienky 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 
teacher, pupil; 

school, classroom, 

board/blackboard, 

chair, 

desk, schoolbag, pencil, 

pen, book, exercise 

book, homework; 

popular, important, 

favourite; 

learn, write, read, 

start/finish lessons, 

timetable; 

subject: English, 

Slovak, Maths, 

Geography, History, 

Science, Music, Art, 

P.E. (physical 

education), R.E. 

(religious education); 

double period, break 

A1+ 

Pracovné činnosti a profesie 

classmate, student; 

marks, grades, class register; 

gymnasium, playground, holiday, chalk, 

sponge, duster, glue, map, ruler; 

to be good/poor at, interested in, attend, 

pay attention to, 

teach, study, practice; 

Computer Science, Craft, Drama, 

Humanities, 

Handwriting, Chemistry, Biology, 

Physics; 

foreign languages: German, French, 

Spanish, Russian; 

factory worker, doctor, nurse, shop-

assistant, policeman, 

postman, cook, waiter, actress/actor, 

taxi-driver, 

gardener, baker, butcher, artist, soldier 

6 Človek a príroda 

- Zvieratá/fauna 
Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

A1+ 

Životné prostredie 
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- Počasie 

- Rastliny/flóra 

- Klíma 

- Človek a jeho životné 

prostredie 

- Príroda okolo nás – 

ochrana 

životného prostredia 

the natural world; 

animals: mammals, 

birds, 

reptiles, pets, cow, pig, 

dog, mouse, frog, 

elephant, horse; 

seasons: spring, 

summer, 

winter, autumn; 

climate: dry, 

continental, 

wet, hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, 

fog/gy, cloud/y, 

showery, 

calm; 

snow, sky, wind, clear, 

rainbow; 

plants: flowers, trees, 

bushes, roots, 

leaf/leaves, trunk, 

branch, grass 

animal species; 

types of animals: endangered, dangerous, 

wild, tame, farm, zoo, extinct; 

animals that hibernate in winter, insects; 

protection of animals, extinction, 

wildlife park; 

tail, wing, nest,beak, paw; 

What is the weather like?; 

chilly, cool, changeable, mild, pouring; 

rainstorm, shower, breeze, mud, mist, 

frost, temperature, 

degrees; 

Indian summer, weather forecast, 

meteorologist; 

centigrade; 

shine, skid, flow off, flood, evacuate; 

coniferous/deciduous tree, oak, maple, 

willow, palm, pine, needles; 

soil, lack of sth, region, the environment; 

industry, factories, power station; 

acid rain, fumes, litter, waste; 

emit 

7 Voľný čas a záľuby 

- Záľuby 

- Knihy a čítanie 

- Rozhlas, televízia a 

internet 

- Výstavy a veľtrhy 

- Kultúra a jej vplyv na 

človeka 

- Umenie a rozvoj 

osobnosti 

Záľuby 

spare time; 

hobby/ies: 

photography, 

reading, drawing, 

reading, building 

plastic/paper models, 

taking care of a pet; 

collecting: stamps, 

hockey cards, badges, 

serviettes, posters; 

playing: computer 

games, dominoes, 

a musical instrument, 

chess, board games; 

join a club, collect, 

swap, show 

A1+ 

Knihy a čítanie 

Rozhlas, televízia a internet 

interest, board game, long-life hobby, 

hiking, gardening, doing crosswords, 

folk festivals, school club, leisure centre, 

spectator sports, parachuting, visiting 

theme parks, be crazy about, keen on, 

interested in, common hobby, get bored, 

relaxed, literature, 

short/detective/love/adventure/horror/spy 

story, textbook, war novel, romance, 

legend, sci-fi, author, title, illustrator, 

character, fairy tale, fable, writer, reader, 

lend, borrow, page, title, local station, 

listener, viewer, interview, channel, 

sitcom, soap opera, news, weather 

forecast, cartoon, music/sport/ 

documentary programme, surf the 

Internet, electronic mail, newspaper, 

magazine, journalist, photographer, 

reporter, newsagent, page, headline, 

article, paragraph, column, 

advertisement, crossword, horoscope, 

copy, daily, weekly, monthly, 

publish, show, be on, switch on/off, 

download, copy, print 

8 Stravovanie Stravovacie návyky A1+ 
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- Stravovacie návyky 

- Mäso a mäsové 

výrobky 

- Zelenina a ovocie 

- Nápoje 

- Cestoviny a múčne 

výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

Mäso a mäsové 

výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 
food: meat, sausages, 

egg, chicken, fish, hot 

dog, hamburger, fruit, 

apple, orange, lemon, 

banana, pear, peach, 

cherry, vegetable, 

carrot, tomato, potato, 

bean, pea, pepper, 

onion; drink: mineral 

water, milk, tea, coffee, 

fruit juice, lemonade, 

iced tea, soft drink; 

meals: breakfast, lunch, 

dinner, supper; 

fast food; restaurant; 

be hungry, be thirsty, 

have a drink, pour, eat, 

drink, cook; 

cold, hot 

Cestoviny a múčne výrobky 

Mliečne výrobky 
eating habits; starter, main dish, a snack, 

dessert; delicious; taste; lay the table, 

wash the dishes, have a meal; pork, beef, 

turkey, bacon, ham, seafood, sandwich, 

strawberry, grapes, grapefruit, pineapple, 

plum, apricot, melon, peanut, lettuce, 

cauliflower, celery, mushroom, cabbage; 

soft drink, Coke, ice tea, (drink) syrup, 

tonic (water), hard drink/liquor, alcohol, 

beer, wine, milkshake; bottle, tin, box; 

mix; pasta, spaghetti, pizza, pancake, 

crepe, pie, margarine, flour; loaf of 

/fresh bread, piece of cake 

9 Multikultúrna 

spoločnosť 

- Cudzie jazyky 

- Rodinné sviatky 

- Cudzojazyčná 

komunikácia 

- Štátne a cirkevné 

sviatky 

- Zvyky a tradície 

v rôznych krajinách 

- Zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie tradícií 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

nation/nationality, 

foreign language, 

mother tongue; 

grammar, spelling, 

vocabulary, 

pronunciation; 

different and common 

words; cultures, 

church/religion, 

festivals, food; Easter; 

Christmas, carols, 

stockings, reindeer, 

turkey, candles, tree, 

star; family, relatives, 

birthday, wedding, 

presents, 

congratulations, cards; 

meet, visit, 

buy/give/get presents 

A1+ 

Cudzojazyčná komunikácia 

Štátne a cirkevné sviatky 

original inhabitants, tribes; invasion; 

new living conditions, languages, 

new/borrowed words; public holiday, 

festival, historical event/figure, culture, 

monument; Thanksgiving, feast, 

pumpkin pie; ornament, mistletoe, 

invitation, anniversary, party, 

entertainment, picnic, barbecue; annual, 

seasonal, holy, polite; organise, invite, 

spend, collect, decorate, commemorate; 

religion: Christianity 

(Catholicism/Protestantism), Islam; 

Christian, Catholic, Protestant, Muslim; 

mass, service; 

importance of studying languages: job, 

travel, study, school; 

stay abroad, translate, watch, revise; 

dictionary, TV, radio, evening classes, 

difficulties, better working conditions, 

translation 

10 Obliekanie a 

móda 

- Základné druhy 

oblečenia 

Základné druhy 

oblečenia 

clothes: T-shirt, shirt, 

jumper, pullover, 

A1+ 

Odevné doplnky 

knickers, underpants, underwear, bra, 

tights, moccasins, sweatshirt, cardigan, 
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- Odevné doplnky 

- Výber oblečenia na 

rôzne príležitosti 

- Druhy a vzory 

odevných materiálov 

- Móda a jej trendy 

sweater, jeans, trousers, 

shorts, skirt, dress, 

jacket, anorak, coat, 

fancy dress costume; 

hat, cap, socks, shoes, 

trainers, sandals, boots, 

slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, 

take off, wear, go with 

uniform, swimsuit, swimming costume, 

gloves, scarf, fur coat; button, pocket; 

try on, do the buttons up; 

comfortable, baggy, tight-fitting; 

be grown out of something, be dressed in 

latest fashion, be neatly dressed; 

accessory/ies: jewellery, necklace, 

earring, body jewellery, ring, belt, 

handbag, lipstick, tie, sunglasses, watch, 

purse, umbrella, perfume 

11 Šport 

- Druhy športu: zimné a 

letné, individuálne a 

kolektívne 

- Športové disciplíny 

- Význam športu pre 

rozvoj osobnosti 

- Nové trendy v športe 

- Fair play športového 

zápolenia 

 Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne 

sport/game: individual/team, 

summer/winter, outdoor/indoor; 

football, volleyball, ice hockey, 

basketball, golf, swimming, skiing; gym, 

playground, field; match; 

equipment: ball, net, basket, darts, knee 

pad; 

somersault, do exercise, go jogging, play 

football, be fond of, be interested in, be 

keen on, give up, take up, win, lose, tired 

of sth, take part in, take a risk, take sth to 

its limits 

12 Obchod a služby 

- Nákupné zariadenia 

- Pošta a 

telekomunikácie 

- Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

- Hotely a hotelové 

služby 

- Centrá krásy a zdravia 

(kaderníctva, fitnes...) 

- Kultúra nakupovania a 

Služieb 

 Nákupné zariadenia 

Pošta a telekomunikácie 

post office; postman; 

letter, postcard, postcode, stamp, 

telegram, envelope; airmail; 

banknote, coin 

13 Krajiny, 

mestá a miesta 

- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje 

mesto 

- Geografický opis 

krajiny 

- Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

 Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

America, Europe, Africa, Australasia, 

Antarctica, Asia; 

the North Pole, the Equator, the southern 

hemisphere; 

climate: subtropical, arctic, mild; land, 

ocean, sea;  

direction: east, westwards; 

expressions of place: on the right bank of 

the river, situated – to the south, in the 

north, in the centre, on the coast; natural 

resources; 

capital city, city, city centre, town hall; 
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border, lane, open-air museum, home 

town, memorial/monument; inhabitant; 

industry; square, quarter, district, region; 

roads, streets; chain store, warehouse; 

originate, spread; go sightseeing, 

wander, design; walk back in time 

14 Kultúra a umenie 

- Druhy umenia 

- Kultúra a jej formy 

- Umenie – spoločnosť 

– kultúra 

  

15 Človek a 

spoločnosť; 

komunikácia 

- Jazyk ako 

dorozumievací 

prostriedok 

- Formy komunikácie 

- Kultúra komunikácie 

  

16 Mládež a jej svet 

- Aktivity mládeže 

- Vzťahy medzi 

rovesníkmi 

- Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže 

o svete 

  

17 Zamestnanie 

- Pracovné pomery a 

kariéra 

- Platové ohodnotenie 

- Nezamestnanosť 

  

18 Veda a technika 

v službách ľudstva 

- Technické vynálezy 

- Vedecký pokrok 

  

19 Vzory a ideály 

- Človek, jeho vzory 

a ideály 

- Pozitívne a negatívne 

vzory 

  

20 Slovensko 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

  

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 
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- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, čo je navýšenie o dve vyučovacie hodiny v porovnaní so 

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

– vedieť vyjadriť svoje bežné pocity a želania,  

– vyjadriť špecifické pocity a potreby,  

– rozlišovať dôležitosť informácií a ich rozširovanie, napr. vedieť udržať tajomstvo, 

súkromnú informáciu a pod.,  

– vnímať rovesnícke trendy v úprave zovňajšku,  

– rozširovať vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dodržiavania osobnej hygieny.  

 

2.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

3. Obsah predmetu  
Nacvičovanie rôznych spôsobov adekvátneho vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti.  

Vyjadrenie, pomenovanie, komentovanie prežívaných pozitívnych, aj negatívnych emócií.  

Hry na precvičovanie rozpoznávania a správneho pomenovania prežívaného emocionálneho 

stavu žiaka - v malých skupinách rovesníkov.  

Predvádzať rôzne životné situácie, analyzovať pocity, ktoré ich môžu sprevádzať, analyzovať 

ich príčiny a precvičovať adekvátne reakcie na ne (vrátane mimiky, gestikulácie, očného 

kontaktu a pod.).  
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Precvičovanie situácií, v ktorých sa zdôrazní dôvernosť nejakej informácie a potreba zamlčať 

ju, resp. „nepovedať všetko“, čo neznamená, že je to klamstvo (rozpoznávanie situácií, v 

ktorých je potrebné niečo zamlčať, aby sme sa vyhli ublíženiu niekomu a pod.).  

Upriamenie pozornosti žiakov na rozličné prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre rovesníkov a 

ktoré súvisia s trendmi v móde, umení.  

Dodržiavanie osobnej hygieny, zásady jej dodržiavania. Dávať do súvislosti udržiavanie 

osobnej hygieny s reakciami rovesníkov na žiaka.  

 

PROCES  
 V rôznych situáciách, ktoré sa viažu predovšetkým na voľnočasové aktivity, naďalej 

nacvičovať rôzne spôsoby adekvátneho vyjadrovania vzťahu žiaka k činnosti, napr.: „To mám 

rád, to sa mi páči, túto hru sa nerád hrám, radšej by som si zahral...“ a podobne.  

 V situáciách, ktoré sú príjemné, učíme žiaka pomenovať prežívané emócie („Je mi 

fajn, cítim sa dobre, je mi príjemne.“), v opačných situáciách vyjadrovať opačné emócie.  

Okrem bežných vonkajších znakov ako je farba vlasov, očí, svetlosť pleti a iné, upozorňujeme 

žiakov na prvky zovňajšku, ktoré sú bežné pre ich rovesníkov a ktoré súvisia s trendmi v 

móde, sledovanými televíznymi seriálmi, uznávanou hudbou a pod. Zaraďujeme hranie 

rôznych hier na postreh a primeranosť úpravy zovňajšku - vzhľadom na rôzne bežné a aj 

slávnostné situácie (priraďovanie oblečenia k situáciám, k ľuďom, k pohlaviu a pod.).  

 V rámci medzipredmetových vzťahov do obsahu vzdelávania žiaka zaraďovať 

informácie o udržiavaní osobnej hygieny, o konkrétnom postupe a zásadách pri jej 

dodržiavaní na základe týždenného harmonogramu povinností. Ak je to potrebné, 

odporúčame vizualizovať a rozkrokovať jednotlivé postupy dodržiavania osobnej hygieny. 

 

 

FYZIKA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Fyzika  

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v 

každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny 

prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou.  

V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry 

medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT.  

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a 

prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie 

experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z 

neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a 

vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  
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Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, 

ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na 

také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových 

máp a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a 

rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o 

tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života 

spoločnosti.  

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj 

hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a 

pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou 

kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie 

vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a 

kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 

záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal 

byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať 

nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovacie hodiny, čo je zhodné so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  

Intelektuálna oblasť  

- Vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,  

- Rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,  

- Vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom 

okolí,  

- Vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov,  

- Využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach,  

- Vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácii,  

- Vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch,  

- Vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.  

Schopnosti a zručnosti  

- Porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 

veličín  

- Nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi  

- Využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia 

- Vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment  

- Dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania 

- Trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku 

- Vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech  
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- Zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách 

- Vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých.  

- Dokázať obhájiť   svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu  

- Riešiť problémové situácie  

- Vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj 

ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.  

Postojová oblasť  

- Naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, byť otvoreným k novým objavom 

vedeckým a technickým informáciám 

- Vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky 

- Snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,  

- Osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,  

- Vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností.  

Sociálna oblasť  

- Uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality 

nášho okolia  

- Uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  

- Vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a 

techniky pre rozvoj spoločnosti,  

- Vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,  

- Vedieť sa rozhodovať 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah predmetu 

I. SVETLO  

Slnečné svetlo a teplo.  

Svetelná energia a jej premena na teplo, ktorého veľkosť vieme vypočítať.  

Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a žiarovky.  

Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla.  

Rozklad svetla. Farby spektra.  

Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi rôznej farby.  

Skladanie farieb.  

Odraz svetla. Zákon odrazu.  

Lom svetla. Zákon lomu. Dúha.  

Zobrazovanie šošovkami.  

Chyby oka. Okuliare.  

 

II. SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA  

Vzájomné pôsobenie telies, sila.  

Jednotka sily 1 N.  

Gravitačná sila, gravitačné pole.  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 395 

Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom povrchu (F = g.m).  

Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti telesa.  

Ťažisko telesa a jeho určenie.  

Pohybové účinky sily.  

Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h.  

Rovnomerný a nerovnomerný pohyb.  

Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t, v = s/t).  

Priemerná rýchlosť.  

Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h.  

Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu v čase.  

Deformačné účinky sily.  

Tlaková sila Tlak. (p= F/S)  

Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa.  

Mechanická práca. (W = F.s)  

Jednotka práce 1 J.  

Práca na naklonenej rovine. [nepovinné]  

Trenie. Trecia sila.  

Pohybová energia telesa.  

Polohová energia telesa.  

Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie telesa.  

Zákon zachovania energie.  

Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a netradičné zdroje energie.  

Vodné elektrárne.  

Zvyšovanie spotreby energie, z toho vyplývajúce nepriaznivé dôsledky.  

 

 

CHÉMIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Chémia  

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa 

žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu 

chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide 

predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a 

merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou 

súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, 

ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a 

návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 

2.  Organizácia predmetu  
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V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je zhodné so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom 

poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania 

chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, 

vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v 

rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci 

by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní 

samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné 

materiály.  

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach 

realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a 

rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych 

zručností.  

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými 

látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej 

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

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky 

bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň 

pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti 

a návyky v každodennom živote 

Ďalšie ciele: 

Identifikácia a správne používanie pojmov. Žiak vie správne používať základné pojmy a 

identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie 

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

a že ich aktívne používa v správnom kontexte.  

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a 

poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo 

nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).  

Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov  

Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav 

možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).  

Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje 

určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým 

merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov 

(napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 
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Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie 

určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.  

Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v 

jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie 

určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie 

posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo 

zdravotného hľadiska (napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k 

zimnému posypu ciest). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah predmetu 

I. ZLOŽENIE LÁTOK  

Chemické prvky a zlúčeniny  

Častice látok: atómy, molekuly a ióny  

Periodická sústava prvkov  

II. VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY  
Kyslík a jeho zlúčeniny (oxidy), vodík a jeho zlúčeniny (kyseliny, kyslíkaté a bezkyslíkaté, kyslé 

roztoky), alkalické kovy a ich zlúčeniny (hydroxidy, zásadité roztoky), soli (neutralizácia, pH, 

stupnica pH, indikátor), kovy a ich zlúčeniny (v ľudskom organizme a v bežnom živote). 

 

 

BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Biológia  

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako 

celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich 

životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 
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Usporiadanie učiva v 8. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s 

rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 8. ročníku umožňuje plynulý prechod 

k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických 

poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty 

človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických noriem, v 

prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého 

životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, v súlade so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

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

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

 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných 

vzťahoch ako súčastí celku. 

 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

pôsobenia prírodných procesov a javov. 

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

 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom 

živote. 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

- Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, 

vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, 

poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov 

a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. 

- Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, 

jednobunkových a mnohobunkových organizmov. 

- Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti 

ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého 

životného štýlu. 

- Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú 

stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné 

vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, 

prírody a človeka. 

- Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia 

- Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb 

a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 

- Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky 

života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, 

zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného 

prostredia a prírody. 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 
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identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, 

vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť 

využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta 

z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť 

spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať 

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

 v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh,      

postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, 

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

riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať 

a odhadovať. 

 v oblasti sociálnych kompetencií: 

vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo 

skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 

zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. NEŽIVÁ PRÍRODA A JEJ POZNÁVANIE  

Neživá a živá príroda. Závislosť organizmov a človeka od neživej prírody. Poznávanie 

neživej prírody, význam vied o Zemi.  

II. ZEM A JEJ STAVBA  

Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Stavba zemskej kôry pevnín a dna oceánov.  

Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie, približovanie 

a podsúvanie litosferických platní  

III. STAVEBNÉ JEDNOTKY ZEMSKEJ KÔRY  

Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky minerálov a hornín. Vznik minerálov a hornín. 

Príklady minerálov a hornín.  

Minerály. Vznik, vonkajší tvar a vnútorná stavba. Vlastnosti minerálov (fyzikálne, chemické), 

ich význam a využívanie.  

IV. GEOLOGICKÉ PROCESY   

Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné geologické procesy. Katastrofické geologické 

procesy, príčiny a dôsledky pre človeka.  

Vnútorné geologické procesy.  
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Magmatická a sopečná činnosť, magma a láva. Časti sopky. Prejavy sopečnej činnosti. 

Vyvreté horniny. Vznik, rozlišovacie znaky hlbinných a výlevných vyvretých hornín. Typické 

horniny, vlastnosti, využitie, výskyt.  

Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry. Prejavy horotvornej činnosti. Vrásnenie, vrásy a 

zlomy.  

Zemetrasenie. Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a dôsledky. Ochrana pred zemetrasením a 

jeho dôsledkami. Výskyt na Slovensku.  

Premena hornín a premenené horniny. Činitele premeny, vznik premenených hornín. Typické 

premenené horniny, vlastnosti, využitie. 

Vonkajšie geologické procesy. Pôsobenie vonkajších geologických činiteľov, ich prejavy. 

Zvetrávanie, príčiny a dôsledky. Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej príťažlivosti, vody, 

ľadovca a vetra.  

Usadené horniny. Podstata vzniku usadených hornín. Úlomkovité, organické a chemické 

usadené horniny; vznik, vlastnosti, využitie.  

Krasové procesy. Podstata krasových procesov. Povrchové a podzemné krasové útvary. 

Kvapľové a ľadové jaskyne.  

DEJINY ZEME 

Vek Zeme a skameneliny. Charakteristika skamenelín, podstata ich vzniku. Druhy 

skamenelín, príklady. Určovanie veku Zeme a hornín.  

Geologická história Zeme. Prahory a starohory. Prvohory a druhohory. Treťohory a 

štvrtohory. Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín.  

V. PODMIENKY   ŽIVOTA   A   VZŤAHY   ORGANIZMOV  

Organizmy a prostredie. Vzťahy organizmov s prostredím, prispôsobivosť organizmov 

prostrediu, znášanlivosť podmienok prostredia.  

Neživé zložky prostredia. Vplyv energie, svetla, tepla, vzduchu, vody a pôdy na životné 

podmienky a procesy organizmov.  

Znečisťovanie neživých zložiek prostredia. Príčiny a dôsledky znečisťovania vody, vzduchu, 

pôdy pre rastliny a živočíchy.  

Živé zložky prostredia. Populácia. Vlastnosti populácie (veľkosť, hustota, rast), vnútorné a 

vonkajšie vzťahy.  

Spoločenstvo organizmov. Typy spoločenstiev. Druhová rozmanitosť, štruktúra, zloenie 

spoločenstva a priestorové členenie.  

Ekosystém. Zložky a typy ekosystémov. Obeh látok a tok energie v ekosystéme.  

Život ekosystému. Vlastnosti ekosystému (potravové vzťahy, obnovovanie a vývin 

ekosystému).  

Biosféra. Zložky biosféry. Obeh látok a tok energie v biosfére.  

Biologická a ekologická rovnováha. Podmienky udržania biologickej rovnováhy. Možnosti 

zachovania a ohrozenia ekologickej rovnováhy.  

Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej 

vrstvy, hromadenie odpadov). Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti riešenia.  

Námety praktických aktivít  
Poznávanie minerálov a hornín. Zisťovanie vlastností minerálov a hornín. Rozlišovanie 

vyvretých a premenených hornín. Poznávanie a rozlišovanie usadených hornín. Zisťovanie 

obsahu vápnika v horninách. Minerály a horniny v okolí (školy, bydliska). Príroda nášho 

okolia.  

Námety na samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov  
Pozorovanie rastu kryštálov kuchynskej soli. Zistiť výskyt minerálov a hornín v okolí návšte-

vou miestneho múzea (na vychádzke, exkurzii). Spoločenstvá v okolí našej školy (bydliska). 

Aký ekosystém je v našom okolí? Prírodné a ekologické podmienky najbližšieho alebo 

širšieho okolia školy. Zistiť čistotu ovzdušia v okolí. Zistiť výskyt populácií rastlín v okolí.  
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Námety na tvorbu žiackych projektov  
Horniny v našej obci a jej okolí. Skameneliny v našom okolí. Osobitosti živej a neživej 

prírody v našom okolí. Uplatňovanie hospodárskych ekologických prístupov v okolitej 

krajine. 

 

 

DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť  

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu 

oblasť Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v 

integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej 

spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom 

pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických 

udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 

vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz 

na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov i problémov.  

Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti 

kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, 

rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej 

spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu. Vyučovanie predmetu je 

postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, čím sa u žiakov rozvíja pozitívny vzťah 

k dejinám. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede. Môže sa organizovať aj 

vychádzkami  do okolia školy s poznávaním historických pamätihodností mesta.. Realizuje sa 

a prostredníctvom frontálnej výučby, ale v širšej miere kladie dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania odpovedí a príčin historických udalostí. Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať 

s historickým časom, s historickým priestorom s historickými faktami, udalosťami, javmi a 

procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  
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Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 

aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou 

ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný 

názor.  

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj 

exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému 

výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.  

Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v 

hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Základné predmetové kompetencie: 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií:  

s historickým časom  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,  

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,  

s historickým priestorom  

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,  

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obţivy človeka, 

spoločnosti,  

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 

   znakov,  

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,  

žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, 

grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti  

- pri vymedzovaní predmetu skúmania,  

- pri vytvorení plánu skúmania,  

- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania,  

- pri vytvorení záznamu zo skúmania,  

pri vyhľadávaní relevantných informácií  

- z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, 
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   webových stránok,  

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie,  

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

- vyberaní informácií,  

- organizovaní informácií,  

- porovnávaní informácií,  

- rozlišovaní informácií,  

- zaraďovaní informácií,  

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

1. Európa na ceste k moderným národom  

Vek rozumu – encyklopédia, občan, revolúcia 

Zrod modernej doby- Napoleon, národný štát (Nemecko, Taliansko) 

Modernizácia – priemyselná revolúcia,  továreň, robotník, podnikatel 

Nacionalizmus – národné hnutia 

2. Moderný slovenský národ 

Slovenské národné hnutie- spisovný jazyk, politické programy tri generácie vzdelancov 

(A. Bernolák, J. Kollár, Ľ. Štúr ), revolučný rok 1848/49, SNR, dobrovoľnícke výpravy 

3. Rakúsko-Uhorsko 

Slováci v Uhorsku- dualizmus, modernizácia, industrializácia, maďarizácia, slovenská 

otázka 

Každodennosť- vysťahovalectvo, mesto a vidiek 

4. Prvá svetová vojna 

Rozdelená Európa – Dohoda, Trojspolok 

Zákopová vojna – front a zázemie 

Odboj Slovákov a Čechov – Štefánik, Masaryk 

Zmeny na mape Európy – nástupnícke štáty, vznik ČSR. 

 

 

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť  

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho 

sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, 

že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 
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Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na 

nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 

spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich 

a v budúcnosti riešiť.  

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, 

čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť 

zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, 

nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, 

líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo 

v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. 

Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým 

vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, 

ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do 

geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, 

sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, zhodne so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne: 

 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, 

turistické mapy, tematické mapy a i.).  

 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické 

využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby 

(textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky 

systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú 

u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri 

správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní 

a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní 

umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných 

surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch 

Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. 

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na 

premeny , ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré 

podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre 

budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). 

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice 

ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie 

Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného 

a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, 
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fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné 

vyjadrovacie prostriedky geografie. 

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 

v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, 

chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný 

obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme 

väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach 

sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. 

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa 

naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na 

inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom 

svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa 

ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu 

regionálnej geografie. 

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole 

Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme 

systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických 

poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré 

napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri 

vzájomne previazané organické súčasti: 

a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. 

b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie 

so Slovenskom (miestnou krajinou) 

c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 

EURÓPA NÁŠ SVETADIEL 

Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem  
Poloha, zobrazenie Európy na mapách – Európa na severnej pologuli. 

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 

Slovenskom  
Členenie Európy na časti – juţná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, západná. 

Povrch – vodstvo v Európe, hlavné európske rozvodie, rieky, jazerá, vodné nádrže. 

Podnebie – klimatické diagramy z rôznych častí Európy.  

Obyvateľstvo Európy, náboženstvá.  

Štáty podľa regiónov Európy a ich veľké mestá.  

Hospodárstvo Európy. 

Cestovanie po prírodných krásach stredomorská oblasť, alpská oblasť, škandinávska oblasť, 

stredná Európa, významné mestá 
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Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 
Exhaláty, smog, ekologizácia priemyselnej výroby. 

Vplyv dopravy na životné prostredie. 

Prírodné a kultúrne zaujímavosti. 

Tradície demokracie. 

Projekty – o Európe, EÚ. 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť  

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je navýšenie o 0,5 

hodiny oproti ŠVP.  

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že 

vedie žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov, 

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 
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 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

4. Obsah vzdelávania 

I. SOCIÁLNE VZŤAHY V SPOLOČNOSTI 

Spoločnosť, jej vznik, vývoj a charakteristika  

Štruktúra spoločnosti a sociálne vzťahy v nej  

Veľké spoločenské skupiny  

Sociálne zmeny v spoločnosti a ich príčiny  

Prirodzený pohyb obyvateľstva  

Štruktúra obyvateľstva – rasy, národy  

Štruktúra obyvateľstva – náboženstvá  

Kultúra, multikultúrnosť  

Sociálne a politické napätie v spoločnosti – vojny, terorizmus...  

II. OBČIANSKY ŽIVOT AKO PROCES FORMOVANIA DEMOKRACIE 

Občan, občianstvo  

Proces formovania občianskej spoločnosti  

Vznik štátu  

Právny štát  

Ústava Slovenskej republiky  

Kto nám vládne (Štátna moc)  

Kto nám vládne (Štátna moc)  

Demokracia, jej vznik a vývoj  

Princípy demokracie  

Čo je a nie je demokracia  

Voľby, volebné právo  

Parlamentné, komunálne voľby  

Štátna správa, samospráva  

Čo sú ľudské práva a slobody a prečo sa o nich učíme  

Základné dokumenty ľudských práv  

Patria aj deťom ľudské práva?  

Niet práv bez povinností a zodpovednosti  

Záujmové a občianske aktivity, činnosť mimovládnych organizácií  

Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť  

Triedny žiacky a školský parlament  

Obvodný žiacky parlament  

2 h projekty- Občianska participácia v širšom prostredí – v obci. 

 

  

MATEMATIKA 

(4 hodina týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami 
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Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 
Učebný  predmet  matematika  v nižšom  sekundárnom  vzdelávaní  (na  2.  stupni  

ZŠ)  je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky 

parlament:  „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické 

myslenie  na  riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých 

numerických  znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická 

kompetencia  zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia  (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky).“  „Potrebné  vedomosti  z  matematiky  zahŕňajú  dobré  vedomosti  o  počtoch,  

mierkach a    štruktúrach,   základné   operácie   a   základné   matematické   prezentácie,   

chápanie  matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika 

ponúka  odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných 

matematických  princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a 

hodnotenie  sledu   argumentov.  Jednotlivec  by  mal  byť  schopný  myslieť  matematicky,  

chápať matematický  dôkaz,  komunikovať  v  matematickom  jazyku  a  používať  vhodné  

pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote 

hľadať príčiny  a posudzovať ich platnosť.“  

Obsah  vzdelávania  je  spracovaný na  kompetenčnom  základe.  Pri  prezentácii  nových  

matematických  poznatkov  sa  vychádza  z predchádzajúceho  matematického  vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť 

najneskôr v uvedenom ročníku. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 8. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 4 vyučovacie hodiny, v súlade so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu  
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci s NKS získali schopnosť používať 

matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov s NKS logické a 

kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri 

riešení problému. Žiaci s NKS by mali spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a 

dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom s NKS, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.  

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty 

obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

Žiaci by mali vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 409 

pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k 

získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. 

Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky 

IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného 

softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie 

sa na podstatu riešeného problému.  

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov s NKS k získaniu a rozvíjaniu zručností 

súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému 

učeniu sa.  

Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov s NKS, ako je 

samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri 

riešení úloh. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

I. CELÉ ČÍSLA. POČTOVÉ VÝKONY S CELÝMI ČÍSLAMI  

Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore desatinných čísel.  

Navzájom opačné čísla.  

Absolútna hodnota celého a desatinného čísla na číselnej osi. Absolútna hodnota nuly.  

Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej osi.  

Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel. Slovné úlohy – kontextové a podnetové. 

Výpočty so zlomkami (prevodom na desatinné čísla).  

Násobenie a delenie záporného čísla kladným. Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  

II. PREMENNÁ, VÝRAZ, ROVNICA  

Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice bez formalizácie do podoby 

rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl, znázornením.  

Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika).  

Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy.  

Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania.  

Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. Vzorce.  

Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca.  

Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch.  

Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií.  

III. TROJUHOLNÍK, ZHODNOSŤ TROJUHOLNÍKOV  

Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou 

trojuholníkov.  

Trojuholník určený stranami - (sss). Trojuholník určený stranami a uhlami – (sus, usu).  

Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku.  

Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka.  

Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, objav niektorých ich základných vlastností.  

Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy.  

IV. ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKA  

Rovnobežky preťaté priamkou (priečkou).  
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Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách.  

Rovnobežníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti.  

Výška rovnobežníka.  

Konštrukcia rovnobežníkov.  

Lichobežník.  

Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich vlastností.  

Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a lichobežníka.  

Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a trojuholníka. Slovné (kontextové a podnetové) 

úlohy z praxe (z reálneho života).  

Obvod a obsah lichobežníka. Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho 

života).  

V. KRUH, KRUŽNICA  

Kruh, kružnica.  

Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru.  

Tetiva kružnice.  

Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich stredový uhol.  

Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu). Ako propedeutika aj výpočet medzikružia.  

VI. HRANOLY  

Hranol, jeho znázornenie a sieť.  

Objem a povrch hranola.  

Použitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu hranola (aj v slovných úlohách z praxe).  

VII. PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA  

Pravdepodobnostné hry a pokusy.  

Rôzne úlohy na porovnávanie šancí rôznych udalostí. Číselné porovnávanie šancí.  

Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri jednoduchých a primeraných experimentoch.  

Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov. 

 

 

INFORMATIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť:  Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov s NKS, pretože podobne ako 

matematika rozvíja myslenie týchto žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, 

zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k 

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

ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Žiaci s NKS majú pochopiť základné 

pojmy, postupy a techniky pri práci s údajmi a informáciami. 

Dôležité je spoločné pôsobenie informatiky s ostatnými predmetmi a aplikovať informačné 

technológie vo vyučovaní. Vzhľadom na modernizáciu spoločnosti a celkovej doby je 

systematické vzdelanie v oblasti informatiky potrebné a predstavuje príležitosť pre 

produktívny a plnohodnotný život. 

 

2. Organizácia predmetu  
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Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku jednohodinovú dotáciu, čo je v 

porovnaní so ŠVP zvýšenie o 0,5 hodiny. Počet hodín je navýšený s cieľom dostatočne 

zvládnuť základy informatiky, a to hlavne z dôvodu jej narastajúceho významu. 

 

3. Ciele predmetu  

Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy 

a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. 

Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára 

platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu 

a praktické projekty. 

Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci: 

- sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, 

- rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania 

údajov), 

- sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém), 

- si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, 

naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne 

vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť, 

- nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa 

viaceré metódy na riešenie problémov, 

- rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine 

pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať), 

- rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie, 

- naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Vzdelávací obsah informatiky  je rozdelený na päť tematických okruhov:  

- Informácie okolo nás  

- Komunikácia prostredníctvom IKT  

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

- Princípy fungovania IKT  

- Informačná spoločnosť  

Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na 
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spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri 

riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej 

triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby  

1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,  

3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií,  

4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,  

5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie 

IKT v iných predmetoch,  

6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.  

 

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov 

internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na 

získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci  

1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,  

2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,  

3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT 

(rozhovory, okamžité správy),  

4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej 

spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),  

5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.  

 

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia 

so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami 

ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci 

získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov 

pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení 

problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.  

 

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov 

informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi 

fungovania  

1. jednoduchého hardvéru,  

2. rôznych oblastí určenia softvéru,  

3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),  

4. lokálnej siete a internetu.  

 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej 

výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. 

Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali  

1. sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,  

2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám,  

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú.  

 

INFORMÁCIE OKOLO NÁS  

Pojmy:  

- typy informácií, reprezentácia, bit, bajt  
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- formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte  

- grafická informácia, fotografia, animácia  

- informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy  

- úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa  

- prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe  

- encyklopédia, odkazy  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky  

- úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch  

- vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia  

- hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v 

elektronickej knižnici  

- edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, 

práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)  

KOMUNIKÁCIA   PROSTREDNÍCTVOM   IKT  

Pojmy:  

- elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy  

- webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače  

- rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ)  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- formátovanie emailovej správy  

- školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google  

- rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom  

- prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika, hračky).  

POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV, ALGORITMICKÉ MYSLENIE  

Pojmy:  

- postup riešenia, etapy riešenia problémov  

- programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus  

- zložitosť riešenia problému  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, 

zoskupovanie častí riešenia do procedúr  

- porovnanie času trvania rôznych riešení problému  

PRINCÍPY FUNGOVANIA IKT  

Pojmy:  

- vstupno/výstupné zariadenia, skener  

- oblasti aplikácií softvéru  

- operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh  

- priečinok, disk, CD, usb - pamäťový kľúč, archív  

- lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede  

- princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp  

- formáty súborov  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít  

- práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera  

- naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie pouţívateľa  

- spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh  

- ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania  

- vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu  

- práca so súbormi v lokálnej sieti triedy  
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- logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača  

- skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov 

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ  

Pojmy:  

- informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti  

- riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri  

- zásady bezpečnosti  

- platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah  

- licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware  

- legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých 

aplikácií  

- ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú  

- kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť  

- rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti  

- diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, autorské 

práva  

INFORMÁCIE OKOLO NÁS  

Obsahový štandard  

- Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt.  

- Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte.  

- Grafická informácia, fotografia, animácia.  

- Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy.  

- Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa.  

- Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe.  

- Encyklopédia.  

Výkonový štandard  

Žiak  

- Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.  

- Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch.  

- Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu.  

- Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania.  

- Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii.  

- Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici.  

- Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne 

experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk).  

KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT  

Obsahový štandard  

- Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.  

- Adresár príjemcov, príloha správy.  

- Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače.  

Výkonový štandard  

Žiak  

- Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva možnosti poštového 

klienta, pozná správnu formu správy.  

- Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích strojov a 

katalógov.  

- Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety.  

- Pozná online služby e-spoločnosti.  
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POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV, ALGORITMICKÉ MYSLENIE  

Obsahový štandard  

- Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov.  

- Programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, 

premenná, hodnota, priradenie.  

- Zložitosť riešenia problému.  

Výkonový štandard  

Žiak  

- Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis 

matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu).  

- Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých 

činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia do procedúr.  

- Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému.  

PRINCÍPY FUNGOVANIA IKT  

Obsahový štandard  

- Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru.  

- Formáty súborov.  

- Operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh.  

- Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív.  

- Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, 

http, ftp, smtp.  

Výkonový štandard  

Žiak  

- Pozná určenie, parametre periférií.  

- Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií.  

- Pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu.  

- Dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov.  

- Dokáže vykonať zálohovanie údajov.  

- Dokáže pracovať v lokálnej sieti.  

- Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača.  

- Pozná formát a typy súborov.  

INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ  

Obsahový štandard  

- Informačné technológie v znalostnej spoločnosti.  

- Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy.  

- Zásady bezpečnosti.  

- Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah.  

- Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware.  

- Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.  

Výkonový štandard  

Žiak  

- Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti 

(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ).  

- Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby 

bezpečnosti na internete a ochrany počítača.  

- Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.  

- Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.  

- Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v pouţívaní a šírení 

programov s rôznymi stupňami licencií.  
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce  

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností 

a technológií, vedie žiakov k získaniu základných  užívateľských zručností v rôznych  

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných  

situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou  

.v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.   

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky   a 

doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka  v 

ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich  

určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v kmeňovej triede, herni, podľa potreby aj mimo 

školského prostredia.  

 

3. Ciele predmetu  

 Cieľom vyučovania predmetu technika je dosiahnutie uvedených kľúčových 

kompetencií žiaka. 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

1. schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

2. schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť 

    a vyjadrovať vlastný názor, 

3. schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

4. schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť, 

Pracovné kompetencie žiaka 
 používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené 

pravidlá, plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné 

podmienky 

 pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i 

zdravia druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských 

hodnôt 

 využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 

vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o 

ďalšom svojom vzdelávaní a profesionálnom raste 

 orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu 

podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, 
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rozvíja svoje podnikateľské myslenie 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu  

Vzdelávací obsah je rozdelený do  2 tematických okruhov: 

1. Elektrická energia 

2. Technika – domácnosť. – bezpečnosť 

 

1. Elektrická energia 

Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť elektrickej energie tak, aby žiaci                   

v primeranej forme získali dostatočné množstvo poznatkov o zdrojoch elektrickej energie, o 

ich  využití poznajúc pritom zásady bezpečnosti  práce na elektrických zariadeniach a účinky 

elektrického prúdu na ľudský organizmus.  

Obsahom tohto celku sú: 

Schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce. 

Práca s elektrotechnickou stavebnicou pre základné školy a práce súvisiace s technológiou,  

montáže v elektrotechnike, pričom spoznajú   a pracujú s elektromontážnym materiálom. 

Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci.  

Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie. 

Základný elektroinštalačný materiál. 

Jednoduché elektrické obvody. 

Práca s elektromontážnym materiálom a stavebnicou. 

Základné elektrické spotrebiče. 

Domová inštalácia elektrického prúdu. 

Výpočet spotreby elektrickej energie. 

Moderné elektrické spotrebiče. 

2. Technika – domácnosť- bezpečnosť 

V tomto novozavedenom tematickom celku je obsah učiva zameraný na základné informácie 

v  oblasti bytovej inštalácie  - kúrenie, rozvod studenej a teplej vody, celkove  na domácnosť         

a úsporu energie, ekologické aspekty a malú údržbu v domácnosti.  

Žiaci sa oboznámia so systémom, základmi konštrukcie a údržby jednotlivých prvkov bytovej 

inštalácie. 

Naučia sa ekonomicky a ekologicky hodnotiť jednotlivé systémy. 

Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne.  

Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou  a teplom v domácnosti. 

Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. 

Výpočet spotreby energie na kúrenie. 

Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie - demontáž, oprava, montáž. 

 

 

SVET PRÁCE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce  
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Vyučovací predmet: Svet práce 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností.  

a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych  

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných  

situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou   

v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky    a 

doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka    v 

ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich  

určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.  

Charakteristika predmetu Svet práce – tvorba životného prostredia  

Učebný predmet  Svet práce - tvorba životného prostredia  využíva poznatky žiakov,  ktoré 

získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja  novými 

poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára  správne 

etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k  prírodným vedám, k prírodným  

zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. 

Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania  okrasných 

rastlín – interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy  pre ďalšie 

odborné štúdium, pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu  životného 

prostredia. 

 

2.  Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete svet práce, čo je navýšenie o 0,5 

hodiny v porovnaní so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je 

potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav 

žiaka s autizmom. 

.  

3. Ciele predmetu   
V tomto  učebnom  predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností,  

kreativite a kladnému vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k: 

- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany životného prostredia, 

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili, 

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu,  cieľa, 

vytrvalosť, samostatnosť/, 

- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia žiaka. 

V rovine vedomostí predmet smeruje k: 

- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových, 

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnožovaní a rýchlení, 

- osvojeniu si základov aranžovania a viazania kvetov, 

- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín, 

- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch,  

v záhradách /na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, 

balkónoch/, 
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- zakladaniu trávnika a jeho údržba 

- výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní. 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 

- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri  - 

pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín, 

- získavanie pracovných zručností a návykov  používaním správneho náradia pri pestovaní  

okrasných rastlín. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

 Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov: 

1. Okrasné záhradníctvo 

2. Skalka 

3. Trávnik 

 

1. Okrasné záhradníctvo 

Okrasné rastliny. Význam a rozdelenie okrasných rastlín. 

Rozdelenie: jednoročné, dvojročné, trvalky, cibuľové a hľuznaté kvetiny. Požiadavky  

jednotlivých rastlín na prostredie. Pestovanie, generatívne a vegetatívne  rozmnožovanie   

okrasných kvetín. Rýchlenie okrasných kvetín.  

Okrasné dreviny. Rozdelenie: ihličnaté, listnaté, opadavé, vždyzelené, stromy a kry. Výber 

stanovišťa a vhodných druhov okrasných drevín. Pestovanie, ošetrovanie, generatívne  a 

vegetatívne rozmnožovanie okrasných drevín. 

Praktická činnosť. Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie okrasných rastlín. Získať zručnosti pri 

pestovaní,  ošetrovaní a rozmnožovaní okrasných rastlín. 

2. Skalka 

Príprava skalničkového záhona.  

Výber vhodného miesta na skalku, základné pravidlá pri vytváraní skalničkového záhona.. 

Pestovanie okrasných rastlín v skalke 

Okrasné rastliny vhodné do skalky, poznávanie, pomenovanie, zásady ich pestovania  

a ošetrovania. 

Praktická činnosť 

Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých skalničiek. 

3. Trávnik 

Zakladanie trávnika 

Príprava pozemku, vyčistenie terénu, príprava pôdy, sejba. 

Ošetrovanie trávnika 

Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie, pôdy, sejba, odburiňovanie trávnika. 
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VÝCHOVA UMENÍM 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra  

Vyučovací predmet: Výchova umením 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, 

nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch 

základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné 

kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – 

výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a 

dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt 

žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj 

autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením 

tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, 

pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou 

života žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVp určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výchova umením, je to 

navýšenie o 0.5 hodiny oproti ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach 

i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť 

rytmicko – pohybovú učebňu, učebňu informatiky, herňu.  Vzdelávanie žiakov s autizmom 

má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Kognitívne ciele 

Na základe vedomostí o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci získajú predovšetkým vlastnou 

činnosťou, 

- nadobudnú schopnosť uplatňovať tieto vedomosti pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel, 

- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych umeleckých 

druhov a ich interpretov, diela typické pre kľúčové tendencie súčasného umenia, ako aj diela 

charakterizujúce štýlové znaky historických epoch, 

- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické 

postupy, nástroje a médiá, 

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, 

hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku 

tvorcom a dielam svojej krajiny, 

- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, 

vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 

- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké 

prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník, 
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- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, 

geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie, 

- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z 

jednotlivých umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy. 

 

Socioafektívne ciele 

- prostredníctvom precítenia a pochopenia umeleckých diel žiaci dokážu prekonať svoj 

egocentrizmus a stotožniť sa do istej miery s autormi týchto diel (empatia) pri zachovaní 

svojich vlastných názorov a postojov (asertivita), 

- uprednostňovať autentické tvorivé riešenia vo vlastnom vyjadrovaní prostriedkami umenia a 

pri vnímaní umeleckých diel, 

- dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych 

kultúr, 

- vedia prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadajú v ich tvorivých 

osudoch inšpiráciu pre vlastný život, 

- získavajú schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, 

propagáciu, realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov, 

- chápu umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

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

 

Psychomotorické ciele 

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné, 

výtvarné, pohybové a literárne predstavy a integrovať ich v individuálnych alebo skupinových 

projektoch, 

- dokážu zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky do celkov tak, aby 

prostredníctvom nich vedeli vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak komunikovať 

s okolitým svetom, 

- osvojujú si technické postupy potrebné na spracovanie materiálu (nahrávanie, montáž, strih, 

úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia prostredníctvom softvérov, 

vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

I. ZVUK A OBRAZ - JAZYK UMENIA 

1. obraz v hudbe, hudba v obraze (hľadanie vzťahov medzi hudobným a výtvarným 

vyjadrovaním synergia vizuálneho a auditívneho) 

- vytváranie hudby na vybrané vizuálne artefakty, hľadanie hudobných ekvivalentov k 

výtvarným dielam ..., hľadanie príbehu a obrazu v hudbe; interpretácia obrazu (jeho 

dotváranie, oživovanie...) a umocnenie hudbou (pohybom, sprievodným slovom), 

- hľadanie výtvarných ekvivalentov k hudobnému jazyku, formám a druhom, štýlom, pokus 

vyjadrovať rôzne hudobné formy a žánre rôznymi výtvarnými formami; analógie medzi 

vyjadrovacími prostriedkami a kompozičnými princípmi, žánrami a štýlmi; môžu sa 

vyjadrovať figuratívne alebo nefiguratívne. 

2. vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia v hudbe a výtvarnom umení / citové 

pôsobenie výrazu - správne vidíme len srdcom 

- štylizačné variácie motívu, tvaru: geometrizácia, skryštalizovanie, zahmlievanie, tvarové 

zmäkčenie, roztečenie, zoštíhlenie, stučnenie, poľudštenie, hybridácia..., transformácia 

podoby smerom k inému motívu (tvaru), 

- štýl a výraz emócií v hudbe: láska a nenávisť stvárnená v hudobných dielach. Vážnosť, 

radosť, hnev, nepokoj, netrpezlivosť, sústredenie, meditácia, pokoj, úzkosť, strach atď. 
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3. multimédiá – pohyb a dej prostredníctvom obrazu a zvuku; technika – tretia ruka 

človeka 

- strihanie zvukov a filmových záberov; vytváranie obrazovo–zvukovej koláže. Elektronické 

nástroje, elektroakustická hudba, počítačová hudba, hudba na internete. Akustické základy 

spracovania a zaznamenávania zvuku. Strih zvuku a obrazu. 

II. TRADÍCIA A IDENTITA 

1. umenie a náboženstvo/ umenie baroka. Človek a viera 

- vyjadrenie posvätného a transcendentna ako základných ľudských postojov - modlitba, 

kontemplácia, meditácia, úžas a bázeň vyjadrené v hudbe a výtvarnom v umení – porovnanie, 

- baroková architektúra, barokový objekt, maliarstvo a sochárstvo. 

2. prostredie a situácia / väzby hudby a výtvarného umenia na konkrétne prostredie 

- inštalácia in situ, reakcia na daný priestor, jeho výraz, históriu, 

- mestské a vidiecke korene umenia, World music. Etno... Porovnanie kultúry a subkultúry 

mesta s vidiekom; skúsenosti žiakov s pobytom tam či tam, vyhodnocovanie kladov a 

záporov... 

III. PRIENIKY UMENÍ 

1. divadlo a tanec /spojenie s hudbou a dizajnom. Človek medzi ľuďmi 

- interdisciplinárny projekt hudobnej performancie: návrhy kostýmov; premena prozaického 

textu na dramatický; pohybové stvárnenie postáv; polylóg - dialóg - monológ v hudbe; otázka 

a odpoveď ako forma hudobnej myšlienky; hudobné charaktery a portréty. 

2. portrét spolužiaka 

- literárny opis spolužiaka, jeho tváre, postavy, zvykov, vkusu ... 

- fotografický portrét, osvetlenie, výraz, orámovanie – výsek reality / reklamná fotografia, 

- kresba hlavy, kreslenie podľa modelu; snaha o výstavbu proporcií; na základe kresby pokus 

o karikatúru, 

- mentálny portrét ľudskej osobnosti v hudbe. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra  

Vyučovací predmet: Výchova umením 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti  

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen  

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne  

využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností  a 

návykov. 

 

2. Organizácia predmetu 

V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              
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 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom 

  

3. Ciele predmetu 

 Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť  žiakom  rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni,  

osvojovať si,  zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju 

pohybovú  gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, 

prostredníctvom  vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o zdravie, vytvárať trvalý 

vzťah k pohybovej  aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na  ich záujmy, 

predpoklady a individuálne  potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu 

schopnosti celoživotnej  starostlivosti o vlastné zdravie. 

Špecifické ciele predmetu  sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií: 

Pohybové kompetencie 

-žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb, 

-žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť, 

-žiak má osvojené primerané  množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie  

-žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

-žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

-žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

-žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 

-žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 

-žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných noriem.  

-žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

-žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej  činnosti 

-žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

-žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

Komunikačné kompetencie 

-žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať, 

-žiak používa správnu odbornú terminológiu. 

Učebné kompetencie 

-žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

-žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie 

-žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

-žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

-žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

Postojové kompetencie 

- žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, 

- žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru, uznať kvality súpera, 

- žiak dodržiava princípy fair-play, 

- žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 
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- žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

  

4. Obsah predmetu 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý 

tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení,  

správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej  

hodnotení a pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do  

štyroch modulov. 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Ciele jednotlivých modulov 

Zdravie a jeho poruchy 

- pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie, 

- mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými 

prostriedkami, 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc, 

- vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie, 

-mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto. 

Zdravý životný štýl 

- poznať a dodržiavať zásady správnej výživy, 

- zaradiť využívanie športových  a pohybových činností vo svojom voľnom čase, 

- mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 

-pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 

- pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie. 

Zdatnosť a pohybová výkonnosť 
- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

- vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

- vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 

Športové činnosti pohybového režimu 

-využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

- vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

- prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

- mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti 

PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV 

A. Základné tematické celky 

Poznatky z telesnej výchovy a športu 

Všeobecná gymnastika 
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- kondičná 

- základná: akrobatické cvičenia 

  skoky a obraty 

  cvičenia na náradí a s náradím 

  cvičenia s náčiním 

  relaxačné a dychové cvičenia 

  poradové cvičenia 

- rytmická 

- kompenzačné cvičenia 

Atletika 

Základy gymnastických športov 

- športová gymnastika 

- moderná gymnastika 

Športové hry 

Plávanie 

Sezónne činnosti 

Povinný výberový tematický celok 

Testovanie 

B. Výberové tematické celky 

Výberový tematický celok 

Do výberového tematického celku je možné zaradiť pohybové činnosti, na ktoré má škola 

podmienky, o ktoré majú žiaci záujem a pri ich vyučovaní sú dodržané bezpečnostné 

predpisy. 

Medzi takéto aktivity môžeme o. i. zaradiť bedminton, florbal a pohybové aktivity ako 

aerobik, korčuľovanie, korčuľovanie in-line, rozvoj silových pohybových schopností 

v posilňovni, tance. 

Pri rozvoji silových schopností prihliadať na telesný rozvoj a pohlavné osobitosti žiakov. 

Podmienkou pre zaradenie ľadového hokeja je umelá alebo prírodná ľadová plocha (nie 

zamrznutá voľná plocha) a použitie týchto ochranných prostriedkov: prilby, pevných rukavíc, 

chráničov predkolenia na futbal a chráničov lakťov. 
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9. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.Chakteristika predmetu 

Obsah náboženskej výchovy predstavuje ročníkovú tému „Zodpovednosť človeka“, 

a je rozdelený do piatich tém. Mladý človek si kladie existenciálne otázky a hľadá na ne 

odpovede. Vlastným výberom si zostavuje hierarchiu hodnôt, na základe ktorých si formuje 

životný štýl. Zaoberá sa aj otázkou viery. Je otvorený náboženskému prijímaniu rozmeru 

viery v nádeji, ktorú človeku ponúka Boh. Otvorenosť náboženskému nazeraniu na svet 

vytvára priestor na formáciu osobnosti k mravnej zodpovednosti. Mladý človek sa v procese 

stotožnenia s kresťanskými hodnotami pripravuje na život v zodpovednej kresťanskej 

angažovanosti. Ročníkový symbol: KVET 

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete katolícke náboženstvo 

2- hodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so ŠVP zvýšenie o 1,5 vyučovacej hodiny. Počet 

hodín je navýšený so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

 

3. Ciele predmetu 

Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných 

a za svet, v ktorom žijem. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a 

spoločenskom živote. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

1. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ 

dotácia hodín: 4 hod. s dvojhodinovou dotáciou 

Kľúčové pojmy: zodpovednosť 

Ciele témy: 

Kognitívny: Vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť. Objaviť posolstvo biblického textu 

podobenstva o talentoch. 

Afektívny:. Na základe podobenstva o talentoch si uvedomiť pozvanie k zodpovednosti pre 

svoj život. 

Psychomotorický: Formovať postoj zodpovednosti za svoj život. 
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Obsahový štandard 

Etymológia pojmu zodpovednosť 

Život – pozvanie k zodpovednosti (podobenstvo o talentoch) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť 

• objaviť posolstvo biblického textu podobenstva o talentoch 

• aplikovať podobenstvo o talentoch ako pozvanie k zodpovednosti pre svoj život 

• formovať postoj zodpovednosti za svoj život 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie empatickej komunikácii a empatickému správaniu sa z pohľadu zodpovednosti 

človeka za človeka 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s inými 

• obhajuje svoj názor 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského humanizmu pre rozvoj zodpovednosti jednotlivca a 

spoločnosti 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potrebu zodpovednosti za seba a za iných 

• uvažuje nad princípmi zodpovednosti 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť rozmer zodpovednosti 

• objavuje kresťanský pohľad na zmysel zodpovednosti za život 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je pripravený preberať zodpovednosť za svoj život 

• dokáže obhájiť svoj názor 

• je schopný empaticky komunikovať a osvojovať sa empatický postoj k ľuďom 

2. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA 

dotácia hodín: 6 hod. s dvojhodinovou dotáciou 

Kľúčové pojmy: sebarozvoj, vzory, životné hľadanie 

Ciele témy: 

Kognitívny: Racionálne sa konfrontovať s potrebou životných vzorov. Kriticky analyzovať 

ponuku mediálnych vzorov a konfrontovať svoj postoj voči vzorom. 

Afektívny: Rozvíjať schopnosť sebaporozumenia. Vnímať sebaocenenie a prijatie ako 

podmienku sebarozvoja. Z pohľadu humanizmu oceniť kresťanskú ponuku nasledovania 

Ježiša Krista ako životného vzoru. 

Psychomotorický: Formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej z rovnováhy medzi 

potrebou originality a potrebou začlenenia sa. 
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Obsahový štandard 

Sebarozvoj (sebaocenenie a prijatie) 

Potreba životných vzorov 

Korekcia mediálnych vzorov (imitovanie vzorov) 

Výzva k hľadaniu a odkrývaniu životného zmyslu 

Ponuka kresťanských vzorov (Jn 1,35-39) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• racionálne sa konfrontovať s potrebou životných vzorov 

• kriticky analyzovať ponuku mediálnych vzorov a konfrontovať svoj postoj voči vzorom 

• rozlíšiť medzi manipulačným vzorom a vzorom ponúkajúcim sprevádzanie 

• rozvíjať schopnosť sebaporozumenia 

• vnímať sebaocenenie a prijatie ako podmienku sebarozvoja 

• formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej z rovnováhy medzi potrebou originality a 

potrebou začlenenia sa 

• z pohľadu humanizmu oceniť kresťanskú ponuku nasledovania Ježiša Krista ako životného 

vzoru 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie potrebu komunikácie ako potrebu sebarozvoja 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kritického pohľadu na mediálne vzory 

• je schopný korekcie ponúkaných vzorov 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanstva ako cestu sebarozvoja a hľadania životného zmyslu človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvažuje nad potrebou vzorov 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách 

ľudstva 

• oceňuje skúsenosť druhých ľudí - vzorov z dejín cirkvi 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vníma potrebu sebaocenenia a prijatia 

• pri vnímaní potreby životných vzorov prehodnocuje ponuku kresťanských vzorov 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• je schopný korekcie mediálnych vzorov 

3. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU 

dotácia hodín: 4 hod s polhodinovou a s jednohodinovou dotáciou/ 8 hod. s dvojhodinovou 

dotáciou 
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Kľúčové pojmy: viera, nevera, kresťanská zrelosť 

Ciele témy 

Kognitívny: Analyzovať dôvody pre náboženskú vieru. Logicky zdôvodniť poverčivosť ako 

prejav nezrelej religiozity. Opísať znaky sekty. Porovnať sektu a Cirkev. Vysvetliť pôvod 

siekt a techniky manipulácie. Porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom kontexte. Na 

odkaze II. vatikánskeho koncilu predstaviť potrebu novej reči Cirkvi súčasnej spoločnosti. 

Afektívny: Prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu túžby po presahu samého seba. 

Vnímať sekularizmus ako prejav neporozumenia reči Cirkvi. 

Psychomotorický: Rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnostnom raste. 

Obsahový štandard 

Prečo veriť? (dôvody pre vieru, dôvody pre neveru) 

Poverčivosť – nesprávna forma religiozity 

Nebezpečenstvo siekt a ich ponuky dnes 

Vyznanie viery - rozhodnutie pre vieru 

Reč Cirkvi - metaforická reč dogiem 

Nová reč Cirkvi – II. vatikánsky koncil 

Kresťanská zrelosť (sviatostný život) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• analyzovať dôvody pre náboženskú vieru 

• prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu túžby po presahu samého seba 

• logicky zdôvodniť poverčivosť ako prejav nezrelej religiozity 

• opísať znaky sekty 

• porovnať sektu a Cirkev 

• vysvetliť pôvod siekt a techniky manipulácie 

• interpretovať biblické texty obsahujúce vyznanie viery Ježišových učeníkov a nájsť 

súvislosť s apoštolským vyznaním viery 

• reprodukovať vyznanie viery ako akt dôvery 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť historický kontext vzniku apoštolského a nicejsko-

carihradského vyznania viery 

• rozlíšiť jednotlivé časti vyznania viery a ich konkrétnych významov 

• porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom kontexte 

• na odkaze II. vatikánskeho koncilu predstaviť potrebu novej reči Cirkvi súčasnej spoločnosti 

• vnímať sekularizmus ako prejav neporozumenia reči Cirkvi 

• rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnostnom raste 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

• rozumie reči Cirkvi – metaforickej reči dogiem 

• objavuje rozmer novej reči Cirkvi – odkazu II. Vatikánskeho koncilu 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

• učí sa triediť a hľadať informácie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kritického pohľadu na dôvody pre náboženskú vieru 
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• zaujíma sa o problém siekt 

• je schopný logického zdôvodnenia poverčivosti ako prejavu nezrelej religiozity 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanstva ako cestu sebarozvoja a hľadania životného zmyslu človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvažuje nad prínosom spirituality pre sociálnu zrelosť 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť potrebu osobného vyznania viery ako rozhodnutia pre vieru 

• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• je otvorený pre transcendentný rozmer života 

• je ochotný osvojovať si postoj kultivovanej religionistiky 

• dokáže rozlíšiť a kriticky posúdiť manipulačné techniky siekt 

• vníma potrebu osobného rozhodnutia pre vieru 

4. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDOVANIE VZŤAHOV 

dotácia hodín: 8 hod. s dvojhodinovou dotáciou 

Kľúčové pojmy: potreba lásky, ľudské vzťahy 

Ciele témy 

Kognitívny: Objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku a človeka k Bohu. Nájsť 

rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou muža a ženy, láskou rodičovskou a láskou k Bohu. 

Porozumieť svojmu postaveniu v rodine a osvojiť si riešenia rodinných konfliktov. 

Afektívny: Oceniť význam budovania vzťahov ako naplnenia života zmyslom. Vnímať 

hodnotu lásky ako proces dozrievania. Uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po láske. 

Oceniť význam kvalitného budovania partnerského vzťahu ako základ hodnotného 

manželstva a rodiny. 

Psychomotorický: Formovať návyk vonkajších prejavov úcty k človeku. Na modelových 

situáciách si precvičiť riešenia rodinných konfliktov. Zostaviť hierarchiu hodnôt v 

partnerských vzťahoch. 

Obsahový štandard 

Túžba po presiahnutí seba (ontologická potreba lásky človeka k človeku a človeka k Bohu) 

Vzťahy muž a žena (Pieseň piesní) 

Priateľstvo a láska 

Ideál rodiny a pseudorodina 

Medzigeneračné vzťahy 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• objaviť ontologickú potrebu lásky človeka k človeku a človeka k Bohu 

• nájsť rozdiely medzi priateľskou láskou, láskou muža a ženy, láskou rodičovskou a láskou k 

Bohu 

• oceniť význam budovania vzťahov ako naplnenia života zmyslom 

• vnímať hodnotu lásky ako proces dozrievania 

• uvedomiť si riziká zneužitia túžby človeka po láske 

• zostaviť hierarchiu hodnôt v partnerských vzťahoch 

• oceniť význam kvalitného budovania partnerského vzťahu ako základ hodnotného 

manželstva a rodiny 
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• formovať návyk vonkajších prejavov úcty k človeku 

• rozlíšiť rôzne formy spolužitia dvoch ľudí v súčasnosti 

• predstaviť rodinu ako optimálne Bohom chcené spoločenstvo osôb zamerané pre dobro jej 

členov a na prijatie a výchovu detí 

• porozumieť svojmu postaveniu v rodine a osvojiť si riešenia rodinných konfliktov 

• na modelových situáciách si precvičiť riešenia rodinných konfliktov 

• vie hľadať kompromis pri riešení medzigeneračných konfliktov 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

• rozumie potrebe asertívnej komunikácie pri budovaní vzťahov priateľstva, v manželstve, a 

pri budovaní medzigeneračných vzťahov 

• rozumie potrebe asertívnej komunikácie pri prekonávaní konfliktov 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kritického pohľadu na rozdiel rodiny a pseudorodiny 

• je schopný kritického riešenia konfliktov vo vzťahoch 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanstva pre ochranu manželstva a rodiny 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• učí sa tolerancii, ústretovosti, ale aj kritickosti k iným, učí sa chápať ich potreby a postoje 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť túžbu po presiahnutí seba 

• preberá zodpovednosť za sebaurčenie a sebarealizáciu, objavuje prvky zodpovedného 

konania pri budovaní vzťahov 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je schopný kritického prehodnotenia pre ponuky pseudorodiny 

• je pripravený stotožniť sa s ideálom rodiny 

• vníma kvalitu partnerského vzťahu ako základ manželstva a rodiny 

• je otvorený pre asertívne riešenie medzigeneračných konfl iktov 

5. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA ZA SVET, V KTOROM ŽIJE 

dotácia hodín: 8 hod. s dvojhodinovou dotáciou 

Kľúčové pojmy: ekológia, angažovanosť, ekumenizmus 

Ciele témy 

Kognitívny: Na základe analýzy súčasných ekologických javov v konfrontácii s posolstvom 

biblického textu Gn 1,28-29 vyjadriť dôležitosť ekologického myslenia a správania sa 

človeka. Zdôvodniť potrebu angažovanosti kresťanov v politike a verejnom živote. 

Charakterizovať jednotlivé kresťanské denominácie na Slovensku a objaviť spoločné základy 

viery. 
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Afektívny: Vnímať potrebu ekologického myslenia človeka. Akceptovať existenciu 

kresťanských denominácií ako dôsledok historického vývinu. Oceniť asertívnu komunikáciu a 

správanie ako prejav spolupráce. 

Psychomotorický: Praktizovať zručnosti triedenia odpadu v domácnosti a šetrného 

zaobchádzania s prírodnými zdrojmi. Osvojovať si postoj kresťanskej angažovanosti v 

spoločnosti a v Cirkvi. Rozvíjať postoj tolerancie ku kresťanom iných denominácií. Formovať 

postoj spolupráce v ekumenickom duchu v sociálnej oblasti. 

Obsahový štandard 

Ekológia a zodpovednosť Gn 1,28-29 (globálne problémy) 

Angažovanosť kresťana v spoločnosti (politika, štátny režim ) 

Úloha Cirkvi v spoločnosti 

Kresťanské denominácie na Slovensku 

Ekumenizmus 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• na základe analýzy súčasných ekologických javov v konfrontácii s posolstvom biblického 

textu Gn 1,28-29 vyjadriť dôležitosť ekologického myslenia a správania sa človeka 

• vnímať potrebu ekologického myslenia človeka 

• praktizovať zručnosti triedenia odpadu v domácnosti a šetrného zaobchádzania s prírodnými 

zdrojmi 

• akceptovať vlastnú zodpovednosť prijatím svojej úlohy na spoluvytváraní sveta 

• zdôvodniť potrebu angažovanosti kresťanov v politike a verejnom živote 

• osvojovať si postoj kresťanskej angažovanosti v spoločnosti a v Cirkvi 

• charakterizovať jednotlivé kresťanské denominácie na Slovensku a objaviť spoločné základy 

viery 

• akceptovať existenciu kresťanských denominácií ako dôsledok historického vývinu 

• oceniť asertívnu komunikáciu a správanie ako prejav spolupráce 

• rozvíjať postoj tolerancie ku kresťanom iných denominácií 

• formovať postoj spolupráce v ekumenickom duchu v sociálnej oblasti 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine 

• kladie si otázky a zisťuje odpovede na otázky ekológie 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

• rozumie potrebe ekumenického dialógu 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

• je schopný kritického pohľadu na otázku ekológie 

• je schopný kritického pohľadu na otázku ekumenickej spolupráce 

• vníma, rozpozná a pochopí existenciu kresťanských denominácií ako dôsledku historického 

vývinu 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• oceňuje prínos kresťanskej kultúry v ľudskej kultúre 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 
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Žiak 

• prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov osvojovaním postoja náboženskej 

tolerancie a ústretovosti 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje kresťanský pohľad na ekologickú otázku 

• preberá zodpovednosť za angažovanosť v spoločnosti a Cirkvi 

• oceňuje duchovné dedičstvo katolíckej Cirkvi 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova: 

Žiak 

• aktívne sa podieľa na ochrane životného prostredia (triedenie odpadu v domácnosti, 

udržiavanie čistoty v prírode, šetrenie energiami a zdrojmi) 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je otvorený pre ekumenický dialóg medzi kresťanskými denomináciami na Slovensku 

• je si vedomý prebratia zodpovednosť za angažovanosť v spoločnosti 

Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede 

• kladie otázky a zisťuje odpovede 

• učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti 

• osvojuje si vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho 

• formuluje otázky, porovnáva, oponuje 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory 

• rozširuje svoje kultúrne horizonty diskusiou 

• učí sa reagovať primerane situácii 

• je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte 

• vie vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a 

vyjadriť svoje pocity 

• učí sa dešifrovať a vhodne používať symboly 

• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského 

života 

kompetencie k učeniu sa: 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje o 

nich 

• podieľa sa na spoločnej práci projektového vyučovania s použitím IKT (teleprojekty) 

• učí sa učiť spoluprácou. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 
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1. Charakteristika predmetu 

1.1. Slovenský jazyk a sloh  
Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho 

obohatenia človeka. Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikačných a 

kognitívnych kompetencií (spôsobilostí) považujeme za východisko kvalitnejších výsledkov 

celého školského systému a následnej schopnosti žiakov uplatniť sa na trhu práce a v 

súkromnom živote.  

Vo vyučovaní jazyka sa do popredia dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a 

tvorba vlastných textov/prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii.  

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na 

sebauvedomenie. Dá šancu objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, 

nadobudnúť primeranú sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, 

umožní dokázať vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, dokázať 

hodnotiť svoje správanie a jeho dôsledky. Výrazne sa posilnil komunikatívno-zážitkový 

model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej 

disciplíny – lingvistiky. Najväčší akcent sa  kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, 

prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod.  

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a 

sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre 

národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii v multikultúrnom prostredí.  

 

1.2. Literárna výchova  
V literárnej časti predmetu sa žiak prostredníctvom literárnych ukážok zoznamuje s 

literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou 

literárnych diel, štylistikou literárneho textu, s metrikou, získava informácie o autoroch.  

Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a 

zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka 

presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k 

pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 5 - hodinovú dotáciu v súlade so ŠVP.  

3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

3. Ciele predmetu 

Slovenský jazyk a sloh  

- Viesť žiakov k poznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému. Viesť 

ich k poznaniu bohatosti jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového 

systému, k odhaľovaniu vzťahov významu a formy a vzťahov medzi jednotlivými rovinami 

jazykového systému. Zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových 

prostriedkov písaných a ústnych prejavov. To napomáha žiakovi chápať zložitosť a vzájomnú 

súvislosť javov okolitého sveta, orientovať sa vo svete, prijímať nové informácie a 

odovzdávať vlastné poznatky a skúsenosti, formovať si svoje postoje k svetu a životu, 

spoznávať zákonitosti súčasného života, pochopiť históriu a inšpirovať sa do budúcnosti. 

-  Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t.j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách.  
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Tento cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a 

zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu.  

- Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému 

etniku, pocit jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami. Prostredníctvom 

ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich 

verbálnych prejavov, ústnych i písaných.  

- Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, 

ktorí sa zaslúžili o rozvoj a poznanie slovenského jazyka.  

- Prehlbovať estetické cítenie žiakov a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého 

slova či diela.  

- Rozvíjať estetické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich k prosociálnemu 

správaniu, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt.  

 

Literárna výchova  
Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. 

súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého 

textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. 

Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie 

ako všestranné osvojovanie umeleckého textu.  

Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Koncepcia 

vyučovania literatúry vychádza predovšetkým zo zážitku, vytvorenia si pozitívneho vzťahu k 

literatúre.  

Učivo je koncipované tak, aby sa sústavne rozvíjali čitateľské a interpretačné zručnosti 

žiakov. Učiteľ nepredkladá žiakom hotové poznatky, ale vytvára mu podmienky a pripravuje 

podnety, aby sa vedomosti zmocňoval sám. 

Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci Európy a 

sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre 

národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii v multikultúrnom prostredí.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania  

Nové termíny pre 9.ročník z jazyka a slohu: systematizácia slovnej zásoby, ohybný 

a neohybný slovný druh, zápor v slovenčine, súdržnosť textu, interpunkcia, spojovník, 

pomlčka, odborný opis, rétorika, dôkaz, úradný list, úradný/štrukturovaný životopis, jazykový 

štýl – náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, hovorový, umelecký, slohové postupy, 

výklad, odosielateľ, prijímateľ, vnútorná kompozícia, národný jazyk, spisovný jazyk, nárečie, 

jazykoveda, náuka o zvukovej rovine  jazyka, tvaroslovie/morfológia, syntax. 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA  

Opakovanie učiva z 8. ročníka 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

- zvukové vlastnosti reči - dôraz, prízvuk, prestávka, melódia, tempo reči, sila hlasu, 
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- zvuková stránka jazyka a pravopis, hlásky - spodobovanie, pravidlo o rytmickom krátení, 

hláska, 

- tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky, 

- výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu - slovo cudzieho pôvodu,slovník cudzích slov, 

- interpunkčné znamienka - pomlčka, spojovník,  úvodzovky, bodka, čiarka, výkričník, 

otáznik, bodkočiarka, dvojbodka, apostrof, lomka, zátvorka 

Významová/ lexikálna rovina jazyka 

- slovná zásoba - slová podľa vecného významu (plnovýznamové a neplnovýznamové slová, 

jednovýznamové a viacvýznamové slová, vecný význam a gramatický význam), 

- slovná zásoba - slová podľa dobového výskytu (historizmy, archaizmy, zastarané slová, 

neologizmy), 

- slovná zásoba - slová podľa citového zafarbenia (neutrálne slovo, expresívne slovo), 

- slovná zásoby - slová podľa pôvodu (domáce slová, slová cudzieho pôvodu – zdomácnené, 

internacionalizmy, cudzie), 

 - slovná zásoby - slová podľa spisovnosti (spisovné slovo, nespisovné slovo – slang, nárečie), 

- vzťahy medzi slovami - synonymá, homonymá, antonymá. 

- obohacovanie slovnej zásoby - tvorenie nových slov (odvodzovanie, skladanie, skracovanie, 

tvorenie združených pomenovaní), 

- obohacovanie slovnej zásoby - prenášanie významu (frazeologizmy, príslovia, porekadlá, 

pranostiky, prirovnania, metafóra, metonymia, personifikácia, prirovnanie).  

Tvarová/morfologická rovina jazyka  

- podstatných mien - skloňovanie, pravopis a rozdelenie,  

- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na: -ál, 

- neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na: -r, -l, 

- prídavné mená - skloňovanie, pravopis, rozdelenie, stupňovanie, tvorenie prídavných mien, 

- zámená - skloňovanie, pravopis, rozdelenie,  

- číslovky - skloňovanie, pravopis, rozdelenie, 

- slovesá - skloňovanie, pravopis, rozdelenie, vykanie,  

- príslovky - pravopis, rozdelenie, tvorenie, 

- predložky - pravopis, správne používanie, 

- spojky - správne používanie, 

- častice - pravopis, rozdelenie, 

- citoslovcia - pravopis, rozdelenie. 

Syntaktická/skladobná rovina jazyka 

- skladba, 

- základné vetné členy, 

- predmet, 

- prívlastok, 

- príslovkové určenie, 

- prístavok, 

- jednoduchá veta a jednoduché súvetie, 

- ako vzniká text, súdržnosť textu, 

- zápor v slovenčine. 

Sloh 

- jazykové štýly – členenie, 

- informačný slohový postup, 

- výkladový slohový postup - výklad, úvaha, prednáška, článok, 

- opisný slohový postup,  

- umelecký štýl, 

- náučný štýl - odborný opis, 
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- administratívny štýl - úradný list, úradný a štruktúrovaný životopis, 

- publicistický štýl - pojem, útvary, úloha jazykových prostriedkov v útvaroch publicistického 

štýlu, 

- hovorový štýl,  

- rečnícky štýl, slohové postupy – rečnícky.   

Jazykoveda a národný jazyk  
- národný jazyk - spisovný jazyk a nárečia, 

- náuka o jazyku, členenie jazykovedy - jazyk, jazykoveda, hláskoslovie, lexikológia, 

tvaroslovie (morfológia), vetná skladba (syntax), štylistika.  

 

LITERÁRNA VÝCHOVA 
Nové termíny pre 9.ročník z literatúry: epika, lyrika, dráma, spoločenská lyrika, reflexívna 

lyrika, román, dobrodružný román, historický román, román vo forme denníka, tragédia, 

komédia, činohra, muzikál, dejstvo, diel. 

Opakovanie učiva 8.ročníka 

I. Lyrická a epická poézia 

1. Štúrovskí básnici: Reflexívna a spoločenská lyrika  - Samo Chalúpka: Kráľohoľská,   

Janko Kráľ: Duma bratislavská, Andrej Sládkovič: Nehaňte ľud môj, Janko Kráľ: Orol 

2. Óda: Adam Mickiewicz: Óda na mladosť, Friedrich Schiller: Na radosť, Ján Hollý: Na 

Umku, Ján Botto: K mladosti 

3. Sonet: obkročný rým, presah, sonet – P. O. Hviezdoslav: Krvavé sonety 

4. Symbol v básni – symbol, aforizmus – Ivan Krasko: Otcova roľa 

5. Epigram – Rudolf Dilong: Staroba radí 

6. Epitaf – Tristan Corbiére: Epitaf 

Výkonový štandard: 

- vyvodenie definície  nových literárnych pojmov, 

- zaradenie lyrických textov k spoločenskej a reflexívnej lyrike, k správnemu literárnemu 

žánru, 

- formulácia hlavnej myšlienky lyrickej básne, 

- štylisticko-lexikálna analýza umeleckého textu – pomenovanie umeleckých prostriedkov, 

- verbálne vyjadrenie vlastného zážitku z prečítaného textu, 

- pokus o vlastnú tvorbu. 

II. Epika vo veršoch a v próze  

1. Epos. Epika vo veršoch – P.O.Hviezdoslav: Ežo Vlkolinský 

2. Historický román  - historický román, Christan Jacq: Syn svetla, Ľudo Zúbek: Jar Adely 

Ostrolúckej, V. Ferko a A. Ferko: Ako divé husi, H. Stoll: Priamov poklad 

3. Dobrodružný a vedecko-fantastický román – dobrodružný román, Issac Asimov: 

Stratený robot, Rosendo Álvarez: Deň, keď čas plynul naopak, James A. Owen: Hľadanie 

Červeného draka 

4. Detektívka – detektívny román, Agatha Christie: Diomedove kone 

5. Viacgeneračný román – Victor Hugo: Bedári, František Hečko: Červené víno 

6. Román zo života mladých ľudí. Dievčenský román – dievčenský román, Dušan Dušek: 

Dvere do kľúčovej dierky, Roman Brat: Mordovisko, Charlotte Bronteová: Jana Eyrová, 

Jana Šimulčíková: Dievča s bocianími nohami, Jacqueline Wilsonová: Dieťa zo smetiska 

7. Dievčenský román písaný formou denníka – román vo forme denníka, Zuzka Šulajová: 

Džínsový denník 

Výkonový štandard: 

- čítanie a interpretácia textov, 

- vyvodenie a definícia pojmu epika, identifikácia základných znakov epiky, rozlíšiť tri 

základné typy epiky – veľká, stredná, krátka,  
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- štylisticko-lexikálna analýza textov, 

- analýza a hodnotenie koncepcie postáv, 

- identifikácia hlavných a vedľajších postáv, 

- konštruovanie nových literárnych pojmov, 

- analýza vnútornej kompozície textu, 

- prerozprávať obsah prečítaného diela vlastnými slovami,  

- vyhľadať kľúčové slová, 

- vytvoriť dejovú osnovu, 

- aplikácia už zavedených pojmov, 

- technika čítania, 

- čítať text s porozumením, 

- vlastná tvorba, 

- vyhľadať v relevantných zdrojoch informácie o autorovi a vytvoriť ppt alebo referát, 

- vyjadriť bezprostredne po prečítaní pocity, 

- subjektívne ohodnotiť prečítanú ukážku.  

III. Dráma 

1. Tragédia – kompozícia drámy – expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa, tragédia, 

William Shakespeare: Romeo a Julia 

2. Komédia – komédia, dejstvo, jednoaktovka, premiéra, derniéra, J.G.Tajovský: Ženský 

zákon 

3. Muzikál – muzikál, inscenácia, Alta Vášová: Cyrano z predmestia   

Výkonový štandard: 

- konštruovať nové literárne pojmy a aplikovať ich na literárny text, 

- vyvodiť a definovať pojmy dráma, tragédia, komédia, muzikál, opera, opereta, 

- analyzovať drámu po kompozičnej stránke vonkajšej aj vnútornej, 

- čítanie s porozumením a interpretácia textu, 

- tiché čítanie, 

- komparatívna analýza – dramatický a prozaický text z hľadiska vonkajšej kompozície, 

divadelné a filmové umenie, 

- formulovanie hlavnej myšlienky, 

- charakteristika postáv, 

- verbalizácia čitateľského zážitku, obhajoba názoru. 

IV. Opakovanie učiva 9. Ročníka 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 
1.Charakteristika predmetu 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility 

v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v 

niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 

nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré 

pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom 
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existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému 

jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 

2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára 

rámec pre tvorbu edukačných politík v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj 

komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a na druhej strane stanovuje všeobecný 

stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných kompetencií, čím vytvára rámec 

komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne stanovených podmienkach 

dosiahnuť. 

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v predmete anglický jazyk 3-hodinovú dotáciu, 

čo je porovnateľné so ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach 

i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť 

i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

Žiaci dosiahnu stupeň úrovne A2. Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca 

pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva 

nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné jazykové kompetencie, ktoré spolupôsobia 

v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do rečových činností, v rámci 

ktorých vytvára a prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí.  

 

Kompetencie žiaka: 

Všeobecné:  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

- vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

- uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

- opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

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

rozvoja, 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Komunikačné jazykové: 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 
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Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, 

ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal používať: 

- bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru, 

- základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov, 

- vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov. 

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa 

známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, 

ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

- sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

- funkčne využíval základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, 

strachu, 

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, 

- používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Komunikačné zručnosti: 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 

- dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

- porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života, 

- porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí 

o predvídateľných každodenných záležitostiach, 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 441 

- vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

- porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

- rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

- pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby: 

- dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

- vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

- rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

- pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

- porozumel jednoduché osobné listy, 

- z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

- vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby vedel: 

- napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

- napísať jednoduché osobné listy, 

- zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie, 

- stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

- napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

- jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

Ústny prejav 

Ústny prejav - dialóg 

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju 

aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

- zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, 

- používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

- sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, 

- povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

- požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

Ústny prejav - monológ 

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v 

škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

- v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

- jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 
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- komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých 

slovných spojení a viet, 

- vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok, 

- opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A2) 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia 

funkcie 

Jazykové 

prostriedky 

1. Relating with 

others in 

a communicative 

situation 

 

1. Nadviazať 

kontakt 

v súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

Getting 

someone‘s 

attention 

Upútať 

Pozornosť 

Can I help you? 

What’s the 

matter? 

Beautiful day, 

isn´t it? 

Zdvorilá otázka so 

slovesom can 

Krátka prídavná 

otázka pre sloveso 

to be 

Pozdraviť   

Odpovedať na pozdrav   

Poďakovať a vyjadriť 

svoje 

Uznanie 

  

Parting 

Rozlúčiť sa 

It was lovely to 

see you. Thanks. The 

same to you. I’ll be in 

touch. Take care. 

 

2. Listening to 

and giving 

information 

 

2. Vypočuť si 

a podať 

informácie 

Asking for 

information and 

responding 

Informovať sa 

Whose luggage is 

this? It’s mine/his. 

Have you got a 

bigger one? 

Samostatné 

privlastňovacie 

zámená mine 

Opytovacie 

zámeno 

whose 

Zástupné one/ones 

Potvrdiť (trvať na 

niečom) 

  

Classifying information 

Začleniť informáciu 

People is a magazine 

that/which has 

articles about famous 

people. 

A hairdresser is 

somebody who 

cuts people’s hair. 

A post office is 

a place where you 

Určujúce vzťažné 

vety 

who, which, 

that,where 
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can buy stamps. 

Odpovedať na žiadosť   

3. Choosing from 

given 

possibilities 

 

3. Vybrať si 

z ponúknutých 

možností 

Identifying 

Identifikovať 

  

Describing (a person, 

animal, object, event, 

instructions) 

Opísať 

Put some potatoes in 

a saucepan and boil 

them. 

Jednoduchý 

pracovný postup 

Nepravidelný 

plurál 

Expressing 

agreement/disagreement 

Potvrdiť/Odmietnuť 

(vyjadriť nesúhlas) 

Charlie hasn’t got 

a problem with Steve, 

has he? 

You’ve already 

asked him, haven’t 

you? So I’ll meet you 

at 2 p.m. 

Krátke prídavné 

otázky – 

plnovýznamové 

slovesá 

Budúci čas will 

Opraviť (korigovať)   

4. Expressing 

opinion 

 

4. Vyjadriť svoj 

Názor 

Expressing an opinion 

Vyjadriť svoj názor 

Well, the show was 

really interesting. 

The food was 

excellent. 

It’s okay to have 

a fast car. 

These trousers are 

too expensive. 

In my opinion, 

London is a very 

beautiful city. 

Prídavné mená 

vyjadrujúce 

pozitívne 

a negatívne pocity 

Modifikátory very, 

too, quite 

Expressing agreement 

Vyjadriť svoj súhlas 

I think you’re 

(probably) right. 

I agree with you. 

Not a bad idea. 

 

Expressing disagreement 

Vyjadriť svoj nesúhlas 

I’m afraid I don’t 

agree with you. 

That can’t be 

true./That’s nonsense. 

No, you’re wrong! 

Are you sure about 

that? 

 

Expressing conviction 

Vyjadriť presvedčenie 

I hope you haven’t 

broken my hairdryer. 

I hope you 

understand. 

Predprítomný čas 

I hope + prítomný 

čas 

Vyjadriť vzdor   

Protestovať   

Expressing a degree of 

certainty 

Vyjadriť stupeň istoty 

She 

may/might/can’t/must 

phone again. 

What do you plan to 

Modálne slovesá – 

prítomný čas 

Budúci čas 
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do next holiday? 

I don’t think I’ll be at 

home at seven. 

Life will be different 

in 10 years. 

5. Expressing 

willingness 

 

5. Vyjadriť svoju 

vôľu 

Expressing wishes/desires 

Vyjadriť svoje 

želania/túžby 

I’d like to have a new 

flat. The flat should 

have central heating. 

It doesn’t have to be 

very large. The rent 

mustn’t be too high. 

Väzba I’d 

like to + sloveso 

Modálne slovesá 

Expressing 

plans 

Vyjadriť svoje plány 

(blízke a budúce) 

When are they going 

to move to Dublin? 

Our ferry leaves at 2 

o’clock. Donna is 

flying to London 

tonight. I think I’ll 

see you tomorrow. 

She’ll definitely 

have lunch with her 

boyfriend. I won’t be 

here tomorrow. 

Blízka budúcnosť 

be going to 

Jednoduchý 

prítomný čas vo 

význame 

budúcnosti 

Prítomný 

priebehový 

čas vo význame 

budúcnosti 

Budúci čas will 

pre 

predpovede 

a spontánne 

rozhodnutia 

6. Expressing 

ability 

 

6. Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Expressing knowledge 

Vyjadriť 

vedomosti/poznatky/ 

Zistenia 

I often go to the 

cinema. He never 

does his homework. 

We don’t usually 

watch soap operas. 

Jednoduchý 

prítomný 

čas, oznamovacie 

a záporné vety 

Pozícia prísloviek 

frekvencie vo vete 

Vyjadriť neznalosť   

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

  

7. Expressing 

feelings 

 

7. Vyjadriť 

a prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, 

Uspokojenie 

  

Vyjadriť smútok, 

Skľúčenosť 

  

Vyjadriť sympatie   

Vyjadriť fyzickú bolesť   

Expressing comfort, 

support and 

encouragement 

Utešiť, podporiť, dodať 

Odvahu 

That’s OK. 

No problem. 

Well done! 

 

8. Expressing Expressing hope (future) I hope the weather I hope + budúci 
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expectation 

 

8. Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

Vyjadriť nádej will be good 

tomorrow. 

čas 

Expressing 

disappointment Vyjadriť 

sklamanie 

What a shame!  

Expressing fear and 

worry 

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, obavu 

I’m (so) worried.  

Expressing certainty 

Ubezpečiť 

He must be there 

by nine o’clock/at 

nine o’clock. 

Predložky času 

Expressing relief 

Vyjadriť úľavu 

  

Expressing satisfaction 

Vyjadriť spokojnosť 

What a lovely 

sweater! What 

super photos! 

What lovely weather! 

Počítateľné 

a nepočítatelné 

podstatné mená 

Zvolacie vety 

Expressing dissatisfaction, 

complaining 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať si 

Excuse me, I’d 

like to complain 

about the food. 

I’m not happy 

with this. I really 

must complain 

about the heating in 

my room. 

Väzba I’d like 

to + sloveso 

Neurčité zámená 

some, any, no a 

ich 

zloženiny 

Ascertaining Nobody 

satisfication/dissatification 

in others 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

niekoho s niekým/s 

niečím 

  

9. Discussing 

interests and tastes 

 

9. Predstaviť svoje 

záľuby a svoj vkus 

Expressing likes Vyjadriť, 

čo mám rád, čo 

sa mi páči, čo uznávam 

I 

enjoy/like/love/don’t 

mind sightseeing. 

Gerundium 

Expressing dislikes 

Vyjadriť, že niekoho, 

niečo nemám rád 

She hates/ dislikes 

washing up. 

Gerundium 

Expressing preferences 

Vybrať si z ponúknutých 

možností najobľúbenejšiu 

It’s the best job I’ve 

ever had. 

It’s my first choice. 

Predprítomný čas 

Stupňovanie 

prídavných mien 

Radové číslovky 

10. Rules and 

regulations 

 

10. Stanoviť, 

oznámiť a prijať 

pravidlá 

alebo povinnosti 

Expressing comma 

nds/prohibitions 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

You aren’t allowed to 

smoke here. Drive 

carefully. Drive more 

carefully. 

Opisný tvar 

modálnych slovies 

– be allowed to 

Tvorenie 

prísloviek 

príponou -ly 

Stupňovanie 
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prísloviek 

Expressing a moral/social 

norm 

Vyjdriť morálnu alebo 

sociálnu normu 

You are not allowed 

to smoke here. 

You must not smoke 

here. 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

– be allowed to 

Asking for permission 

Získať povolenie, súhlas 

May/Could/Can I join 

you? 

Modálne slovesá – 

stupne formálnosti 

Granting permission 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Yes, O.K. Sure, no 

problem. You are 

allowed to take one 

piece of hand 

luggage. 

 

Refusing permission 

Odmietnuť 

No, of course not. 

No, thanks. No, 

thanks, not really. 

 

Expressing prohibition 

Zakázať 

  

Vzoprieť sa proti 

zákazu/Spochybniť zákaz 

  

Expressing a threat 

Vyhrážať sa 

If you don’t leave, 

I’ll call the police. 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Making a promise 

Sľúbiť 

If you help me with 

cooking, I’ll help 

you, too. If you do 

your homework, 

you’ll be able to go to 

the cinema. If you 

repaint the flat, you 

won’t have to pay 

rent this month. I‘ll 

call you. 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Použitie opisných 

tvarov modálnych 

slovies v 

podmienkovom 

súvetí 1. typu 

Budúci čas 

11. Responding to 

broken rules and 

regulations 

 

11. Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinnosti 

Obviniť, obviniť sa, 

priznať sa 

  

Apologising 

Ospravedlniť sa 

I’m afraid 

I’ve broken your 

hairdryer. There’s 

nothing 

I can do about it, 

I am afraid. 

I’m sorry to hear that. 

Mr Jones apologises, 

but he won’t be able 

to see you today. 

I’m sorry ,he’s 

talking to somebody 

at the moment. 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

be able to, have to 

Prítomný 

priebehový čas 

Odmietnuť obvinenie   

Vyčítať   
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12. Responding to 

a story/event 

 

12. Reagovať na 

príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo   

Expressing interest in 

what sb is saying 

Vyjadriť záujem o to, čo 

niekto rozpráva 

I see. How nice! 

That’s interesting. 

Zvolacie vety 

Expressing surprise 

Vyjadriť prekvapenie 

Good heavens! 

You’re joking! 

What a surprise! 

No, really?! The car 

didn’t break down, 

did it? 

Zvolacie vety 

Krátke prídavné 

otázky 

Vyjadriť, že ma 

niekto/niečo neprekvapil/- 

lo 

  

Expressing indifference 

Vyjadriť nezáujem 

” I’m bored.” Zvolacie vety 

13. Making and 

responding to 

offers 

 

13. Ponúknuť 

a reagovať na 

ponuku 

Making requests 

Žiadať od niekoho niečo 

Can I have some 

water/a cup of coffee, 

please? 

Počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená 

Responding to requests 

Odpovedať na žiadosť 

Yes, let’s. Sure, why 

not? I don’t really 

want to go to the 

cinema. I’d rather 

not. I’d love to 

come/go. I’d love to, 

but I’m afraid 

I’ve already/just 

arranged something 

else. I can manage. 

Väzba I’d 

rather+sloveso 

I’d love to/I  

want to+sloveso 

Predprítomný čas 

Suggesting sb do sth 

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal 

Why don’t you see 

the doctor? Would 

you like to come 

and visit me in 

summer? 

Opytovacie vety 

pri zápore 

Suggesting cooperation 

Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo 

vykonali 

Shall we go to the 

cinema this evening? 

Let’s buy this tent. 

Why don’t we go to 

France? 

Budúci čas pre 

1. osoby shall 

Rozkazovací 

spôsob pre 

1.osobu plurálu 

Opytovacie 

zámeno why + 

zápor bez použitia 

osobného zámena 

Ponúknuť pomoc 

(urobiť niečo namiesto 

niekoho iného) 

  

Navrhnúť, že niečo 

požižiam/darujem 

Odpovedať na návrh 

niekoho iného 
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14. Responding to 

future events 

 

14. Reagovať na 

niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti 

Giving warnings 

Varovať pred 

niekým/niečím 

Be careful not to 

go by train. I don’t 

think you should go 

by train. 

It’s probably not a 

good idea to go by 

train. Never take a lot 

of money with you. 

Always keep your 

money safe. 

Príslovky 

frekvencie 

pri imperatíve 

Giving advice 

Poradiť 

I think you should 

talk to somebody and 

get some help. I don’t 

think you should go 

there. If I were you. 

If I were you, I 

wouldn’t go/I’d stay 

home. Why don’t you 

ask your parents? 

Modálne sloveso 

should 

Podmienkové 

súvetie 2. typu 

Dodať odvahu/Podporiť   

Adresovať niekomu svoje 

Želanie 

  

15. Responding to 

past 

events 

 

15. Reagovať na 

niečo, čo sa udialo 

v minulosti 

Recalling people/events 

Spomenúť si na 

niekoho/niečo 

I used to live there. 

I didn’t use to like 

mushrooms. 

Vyjadrenie 

opakovaného 

deja v minulosti 

used to + sloveso 

Vyjadriť, že som na 

niekoho/niečo zabudol 

  

Reminding others of 

sb/sth 

Pripomenúť 

Don’t 

forget/Remember 

to bring your 

umbrella. 

Slovesá 

forget/remember 

+ neurčitok slovies 

Expressing condolences 

Kondolovať 

I was so sorry to 

hear that your brother 

had died. 

 

Expressing 

congratulations/wishing 

others well 

Gratulovať 

Congratulations! 

Happy New Year! 

 

16. Meeting 

people for 

the 1st time 

 

16. Reagovať pri 

prvom stretnutí 

Predstaviť niekoho   

Predstaviť sa   

Responding to an 

introduction 

Reagovať na predstavenie 

Niekoho 

Pleased to meet you. 

How are you? 

 

Privítať niekoho Cheers!  

Making a toast 

Predniesť prípitok 

  

17.Correspondence Salutations and Dear Mr/Mrs/Ms Formálny list 
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17. Korešpondovať 

introductions 

Začať list 

Hill, 

I am writing to 

inform you about my 

new address. 

Closing 

Ukončiť list 

I look forward to 

hearing from you 

soon. Yours 

sincerely, 

Frázové slovesá 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A2 

Témy/Všeobecne/ 

Podtémy 

Úroveň A1 Úroveň A2 

1 Rodina a spoločnosť 

- Osobné údaje 

- Rodina – vzťahy v 

rodine 

- Národnosť/štátna 

príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

Osobné údaje 

Rodina – vzťahy v 

rodine 

name, address, age, 

birthday, street, 

telephone number, 

country, boy, girl, 

family, 

mother, father, brother, 

sister, parents, 

grandmother, 

grandfather, aunt, 

uncle, cousin, baby, 

child, family tree 

A1 + 

Národnosť/štátna príslušnosť 

Tlačivá/dokumenty 

birthplace, first name, surname; 

schoolboy, schoolgirl, student, pupil; 

member, relative, daughter, son, 

girlfriend, boyfriend, 

husband, wife, teenager, great 

grandfather; 

church wedding, honeymoon, wedding 

anniversary, maternity leave, funeral; 

be close to, go out, settle, be pregnant, 

give birth to, christen, spoil, educate, 

separate, split/break up, get divorced, 

retire, die; 

county/nationality: Slovakia/Slovak, 

Britain/British, the USA/American, 

Canada/Canadian, Poland/Polish, 

Greece/Greek, Italy/Italian, 

Germany/German, 

Russia/Russian, Spain/Spanish, 

Hungary/Hungarian, 

France/French, Brazil/Brazilian, 

Sweden/Swedish, China/Chinese; 

form, information, date, hometown, 

postcode, e-mail 

address, date, passport, identity card/ID, 

sex, male, female; 

fill in, spell, complete 

2 Domov a bývanie 

- Môj dom/byt 

- Zariadenie bytu 

- Domov a jeho okolie 

- Bývanie v meste a na 

dedine 

- Spoločnosť a životné 

prostredie 

- Spoločnosť a jej 

Môj dom/byt 

Zariadenie bytu 

building: house, flat, 

castle, farm; 

downstairs, upstairs, 

stairs, floor, door, 

window, wall; 

room: living room, 

sitting 

A1+ 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine 

town, village, countryside; 

housing estate, block of flats, skyscraper, 

palace, cottage, hut; 

storey, lift, ceiling, roof, chimney, gate, 

garden, lawn; study, guest room, terrace, 

balcony, garage; 
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životný štýl room, dining room, 

bathroom, bedroom, 

kitchen, toilet, hall; 

live, stay, build, move, 

paint, repair; 

table, desk, chair, 

armchair, 

bed, wardrobe, 

cupboard, 

drawer, light, lamp, 

carpet, 

rug, sofa, vase, fridge, 

cooker, washbasin, 

bath, 

picture, shower, mirror, 

cup 

fruit tree, bench, playground; 

rent, heat, dust, sweep, knock, ring the 

bell, make the bed, tidy up; 

coffee table, settee, stool, plant, curtain, 

letter box, 

bookcase, cushion, ashtray 

3 Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie 
- ľudské telo 

- Fyzické 

charakteristiky 

- Charakterové 

vlastnosti 

človeka 

- Choroby a nehody 

- Hygiena 

a starostlivosť o telo 

- Zdravý spôsob života 

- Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, 

poistenie 

Ľudské telo 

Fyzické 

charakteristiky 

head: face, nose, eyes, 

ears, mouth, lips, 

tooth/teeth; 

body: neck, throat, 

back, stomach, 

shoulder, arms, elbow, 

wrist, hands, fingers, 

thumb, legs, knee, 

foot/feet, ankle, heart, 

lungs; 

What’s the matter with 

you?; 

I have got a/an ache, 

pain, temperature, 

cough, sore throat, 

cold, back ache; 

I am...fit, tired, cold.; 

doctor, nurse, patient, 

dentist, pills; 

What does s/he look 

like?; 

S/he’s tall, short, 

young, old.; 

hair: long, short, wavy, 

curly, straight 

A1+ 

Charakterové vlastnosti človeka 

Choroby a nehody 

eyebrow, cheek, chin, jaw, armpit, 

forearm, fist, palm, 

knuckle, shin, calf, thigh, heel, toe, hip, 

navel, bone, skeleton, brain, limbs; 

beard, moustache, mole, freckles; 

build: medium, thin, plump, well-built; 

pigtails/bunches, ponytail; ribbon, slide, 

hair band; 

scrunchy/ie; to have sth in common; 

What is s/he like?; adjectives: intelligent, 

bright, patient, ambitious, nosy, 

obstinate, mean; 

stiff neck, runny nose, burn, wound, 

sore, bruise, break, 

fracture, frostbite, sprain, scratch, injury; 

injured, on duty; accident; 

first aid- kit, injection, operation, 

pharmacy, prescription; 

take medicine; 

I have a cold.; I feel dizzy.; I am 

depressed. 

4 Doprava a 

cestovanie 

- Dopravné prostriedky 

- Osobná doprava 

- Príprava na cestu a 

cestovanie 

Dopravné prostriedky 

car, bus, ship, boat, 

plane, rocket, bike, 

taxi, train, helicopter; 

go by car, take a taxi, 

arrive, leave, fly, drive, 

A1+ 

Osobná doprava 

Príprava na cestu a cestovanie 

van, lorry, ferry, liner, speedboat, 

underground, motorcycle, ambulance, 

racing car, railway carriage, limousine, 
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- Turistika a cestovný 

ruch 

- Problémy cestných, 

železničných 

a leteckých sietí 

ride estate car, jeep, spaceship; off-road; 

get on/in/off/out, sail, get seasick, catch, 

miss, go on a 

trip/journey; zebra crossing, motorway, 

tunnel, traffic lights, crossroad, 

pavement; 

ticket inspector, steward/stewardess, 

flight attendant; 

bus stop/station, railway station, airport, 

port, taxi rank; 

platform, waiting room, loudspeaker, 

fare, driving licence; 

abroad; mechanic, garage, petrol station; 

travel agency, package holiday, full/half 

board, single/return ticket, departure, 

arrival, timetable, passport control, valid 

passport, customs, travel guide, guide 

book, map, sightseeing, souvenir; tourist, 

traveller, visitor; book a holiday, change 

(planes/trains), board, take off, 

disembark, hire/rent, stay in, spend, get 

lost 

5 Vzdelávanie a práca 

- Škola a jej zariadenie 

- Učebné predmety 

- Pracovné činnosti a 

profesie 

- Školský systém 

- Celoživotné 

vzdelávanie 

- Pracovné podmienky 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 
teacher, pupil; 

school, classroom, 

board/blackboard, 

chair, 

desk, schoolbag, pencil, 

pen, book, exercise 

book, homework; 

popular, important, 

favourite; 

learn, write, read, 

start/finish lessons, 

timetable; 

subject: English, 

Slovak, Maths, 

Geography, History, 

Science, Music, Art, 

P.E. (physical 

education), R.E. 

(religious education); 

double period, break 

A1+ 

Pracovné činnosti a profesie 

classmate, student; 

marks, grades, class register; 

gymnasium, playground, holiday, chalk, 

sponge, duster, glue, map, ruler; 

to be good/poor at, interested in, attend, 

pay attention to, 

teach, study, practice; 

Computer Science, Craft, Drama, 

Humanities, 

Handwriting, Chemistry, Biology, 

Physics; 

foreign languages: German, French, 

Spanish, Russian; 

factory worker, doctor, nurse, shop-

assistant, policeman, 

postman, cook, waiter, actress/actor, 

taxi-driver, 

gardener, baker, butcher, artist, soldier 

6 Človek a príroda 

- Zvieratá/fauna 

- Počasie 

- Rastliny/flóra 

- Klíma 

- Človek a jeho životné 

Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

the natural world; 

animals: mammals, 

birds, 

reptiles, pets, cow, pig, 

A1+ 

Životné prostredie 

animal species; 

types of animals: endangered, dangerous, 

wild, tame, farm, zoo, extinct; 

animals that hibernate in winter, insects; 
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prostredie 

- Príroda okolo nás – 

ochrana 

životného prostredia 

dog, mouse, frog, 

elephant, horse; 

seasons: spring, 

summer, 

winter, autumn; 

climate: dry, 

continental, 

wet, hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, 

fog/gy, cloud/y, 

showery, 

calm; 

snow, sky, wind, clear, 

rainbow; 

plants: flowers, trees, 

bushes, roots, 

leaf/leaves, trunk, 

branch, grass 

protection of animals, extinction, 

wildlife park; 

tail, wing, nest,beak, paw; 

What is the weather like?; 

chilly, cool, changeable, mild, pouring; 

rainstorm, shower, breeze, mud, mist, 

frost, temperature, 

degrees; 

Indian summer, weather forecast, 

meteorologist; 

centigrade; 

shine, skid, flow off, flood, evacuate; 

coniferous/deciduous tree, oak, maple, 

willow, palm, pine, needles; 

soil, lack of sth, region, the environment; 

industry, factories, power station; 

acid rain, fumes, litter, waste; 

emit 

7 Voľný čas a záľuby 

- Záľuby 

- Knihy a čítanie 

- Rozhlas, televízia a 

internet 

- Výstavy a veľtrhy 

- Kultúra a jej vplyv na 

človeka 

- Umenie a rozvoj 

osobnosti 

Záľuby 

spare time; 

hobby/ies: 

photography, 

reading, drawing, 

reading, building 

plastic/paper models, 

taking care of a pet; 

collecting: stamps, 

hockey cards, badges, 

serviettes, posters; 

playing: computer 

games, dominoes, 

a musical instrument, 

chess, board games; 

join a club, collect, 

swap, show 

A1+ 

Knihy a čítanie 

Rozhlas, televízia a internet 

interest, board game, long-life hobby, 

hiking, gardening, doing crosswords, 

folk festivals, school club, leisure centre, 

spectator sports, parachuting, visiting 

theme parks, be crazy about, keen on, 

interested in, common hobby, get bored, 

relaxed, literature, 

short/detective/love/adventure/horror/spy 

story, textbook, war novel, romance, 

legend, sci-fi, author, title, illustrator, 

character, fairy tale, fable, writer, reader, 

lend, borrow, page, title, local station, 

listener, viewer, interview, channel, 

sitcom, soap opera, news, weather 

forecast, cartoon, music/sport/ 

documentary programme, surf the 

Internet, electronic mail, newspaper, 

magazine, journalist, photographer, 

reporter, newsagent, page, headline, 

article, paragraph, column, 

advertisement, crossword, horoscope, 

copy, daily, weekly, monthly, 

publish, show, be on, switch on/off, 

download, copy, print 

8 Stravovanie 

- Stravovacie návyky 

- Mäso a mäsové 

výrobky 

- Zelenina a ovocie 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové 

výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 

A1+ 

Cestoviny a múčne výrobky 

Mliečne výrobky 
eating habits; starter, main dish, a snack, 

dessert; delicious; taste; lay the table, 
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- Nápoje 

- Cestoviny a múčne 

výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

food: meat, sausages, 

egg, chicken, fish, hot 

dog, hamburger, fruit, 

apple, orange, lemon, 

banana, pear, peach, 

cherry, vegetable, 

carrot, tomato, potato, 

bean, pea, pepper, 

onion; drink: mineral 

water, milk, tea, coffee, 

fruit juice, lemonade, 

iced tea, soft drink; 

meals: breakfast, lunch, 

dinner, supper; 

fast food; restaurant; 

be hungry, be thirsty, 

have a drink, pour, eat, 

drink, cook; 

cold, hot 

wash the dishes, have a meal; pork, beef, 

turkey, bacon, ham, seafood, sandwich, 

strawberry, grapes, grapefruit, pineapple, 

plum, apricot, melon, peanut, lettuce, 

cauliflower, celery, mushroom, cabbage; 

soft drink, Coke, ice tea, (drink) syrup, 

tonic (water), hard drink/liquor, alcohol, 

beer, wine, milkshake; bottle, tin, box; 

mix; pasta, spaghetti, pizza, pancake, 

crepe, pie, margarine, flour; loaf of 

/fresh bread, piece of cake 

9 Multikultúrna 

spoločnosť 

- Cudzie jazyky 

- Rodinné sviatky 

- Cudzojazyčná 

komunikácia 

- Štátne a cirkevné 

sviatky 

- Zvyky a tradície 

v rôznych krajinách 

- Zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie tradícií 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

nation/nationality, 

foreign language, 

mother tongue; 

grammar, spelling, 

vocabulary, 

pronunciation; 

different and common 

words; cultures, 

church/religion, 

festivals, food; Easter; 

Christmas, carols, 

stockings, reindeer, 

turkey, candles, tree, 

star; family, relatives, 

birthday, wedding, 

presents, 

congratulations, cards; 

meet, visit, 

buy/give/get presents 

A1+ 

Cudzojazyčná komunikácia 

Štátne a cirkevné sviatky 

original inhabitants, tribes; invasion; 

new living conditions, languages, 

new/borrowed words; public holiday, 

festival, historical event/figure, culture, 

monument; Thanksgiving, feast, 

pumpkin pie; ornament, mistletoe, 

invitation, anniversary, party, 

entertainment, picnic, barbecue; annual, 

seasonal, holy, polite; organise, invite, 

spend, collect, decorate, commemorate; 

religion: Christianity 

(Catholicism/Protestantism), Islam; 

Christian, Catholic, Protestant, Muslim; 

mass, service; 

importance of studying languages: job, 

travel, study, school; 

stay abroad, translate, watch, revise; 

dictionary, TV, radio, evening classes, 

difficulties, better working conditions, 

translation 

10 Obliekanie a 

móda 

- Základné druhy 

oblečenia 

- Odevné doplnky 

- Výber oblečenia na 

rôzne príležitosti 

- Druhy a vzory 

Základné druhy 

oblečenia 

clothes: T-shirt, shirt, 

jumper, pullover, 

sweater, jeans, trousers, 

shorts, skirt, dress, 

jacket, anorak, coat, 

fancy dress costume; 

A1+ 

Odevné doplnky 

knickers, underpants, underwear, bra, 

tights, moccasins, sweatshirt, cardigan, 

uniform, swimsuit, swimming costume, 

gloves, scarf, fur coat; button, pocket; 

try on, do the buttons up; 

comfortable, baggy, tight-fitting; 
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odevných materiálov 

- Móda a jej trendy 

hat, cap, socks, shoes, 

trainers, sandals, boots, 

slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, 

take off, wear, go with 

be grown out of something, be dressed in 

latest fashion, be neatly dressed; 

accessory/ies: jewellery, necklace, 

earring, body jewellery, ring, belt, 

handbag, lipstick, tie, sunglasses, watch, 

purse, umbrella, perfume 

11 Šport 

- Druhy športu: zimné a 

letné, individuálne a 

kolektívne 

- Športové disciplíny 

- Význam športu pre 

rozvoj osobnosti 

- Nové trendy v športe 

- Fair play športového 

zápolenia 

 Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne 

sport/game: individual/team, 

summer/winter, outdoor/indoor; 

football, volleyball, ice hockey, 

basketball, golf, swimming, skiing; gym, 

playground, field; match; 

equipment: ball, net, basket, darts, knee 

pad; 

somersault, do exercise, go jogging, play 

football, be fond of, be interested in, be 

keen on, give up, take up, win, lose, tired 

of sth, take part in, take a risk, take sth to 

its limits 

12 Obchod a služby 

- Nákupné zariadenia 

- Pošta a 

telekomunikácie 

- Druhy a spôsoby 

nákupu a platenia 

- Hotely a hotelové 

služby 

- Centrá krásy a zdravia 

(kaderníctva, fitnes...) 

- Kultúra nakupovania a 

Služieb 

 Nákupné zariadenia 

Pošta a telekomunikácie 

post office; postman; 

letter, postcard, postcode, stamp, 

telegram, envelope; airmail; 

banknote, coin 

13 Krajiny, 

mestá a miesta 

- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje 

mesto 

- Geografický opis 

krajiny 

- Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

 Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

America, Europe, Africa, Australasia, 

Antarctica, Asia; 

the North Pole, the Equator, the southern 

hemisphere; 

climate: subtropical, arctic, mild; land, 

ocean, sea;  

direction: east, westwards; 

expressions of place: on the right bank of 

the river, situated – to the south, in the 

north, in the centre, on the coast; natural 

resources; 

capital city, city, city centre, town hall; 

border, lane, open-air museum, home 

town, memorial/monument; inhabitant; 

industry; square, quarter, district, region; 

roads, streets; chain store, warehouse; 
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originate, spread; go sightseeing, 

wander, design; walk back in time 

14 Kultúra a umenie 

- Druhy umenia 

- Kultúra a jej formy 

- Umenie – spoločnosť 

– kultúra 

  

15 Človek a 

spoločnosť; 

komunikácia 

- Jazyk ako 

dorozumievací 

prostriedok 

- Formy komunikácie 

- Kultúra komunikácie 

  

16 Mládež a jej svet 

- Aktivity mládeže 

- Vzťahy medzi 

rovesníkmi 

- Generačné vzťahy 

- Predstavy mládeže 

o svete 

  

17 Zamestnanie 

- Pracovné pomery a 

kariéra 

- Platové ohodnotenie 

- Nezamestnanosť 

  

18 Veda a technika 

v službách ľudstva 

- Technické vynálezy 

- Vedecký pokrok 

  

19 Vzory a ideály 

- Človek, jeho vzory 

a ideály 

- Pozitívne a negatívne 

vzory 

  

20 Slovensko 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

  

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 
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ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme alebo ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných 

schopností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno 

od poškodenia sociálnych schopností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností 

komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V závislosti od miery 

postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie je cieľom predmetu Rozvíjanie 

komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností vytvorenie, resp. rozvíjanie 

komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania potrieb, nadväzovania 

kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch, resp. v prípade menšej miery 

autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich „čítanie“ zo správania iných 

ľudí (a najmä následná schopnosť prispôsobenia vlastného správania vnímaným informáciám 

verbálneho aj neverbálneho charakteru). 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, čo je navýšenie o dve vyučovacie hodiny v porovnaní so  

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Rozvíjanie schopností komunikovať je jedným zo základných cieľov výchovno-

vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami. Dôležitým cieľom je aj rozvíjanie sociálnych zručností a v čo najväčšej miere 

zaradenie žiaka do bežného života. 

 

CIELE  

– Identifikovať emocionálne potreby iných ľudí a vyjadriť vlastné emocionálne potreby,  

– uvažovať o pocitoch iných ľudí,  

– uvedomovať si, že nemožno byť fyzicky a verbálne ohrozovaný,  

– uvedomovať si, že „moje“ veci nemôže zobrať druhá osoba,  

– uvedomovať si právo na svoj osobný priestor, v ktorom nemožno byť v ohrození,  

– uvedomovať si právo vyjadriť svoj vlastný názor na čokoľvek,  

– uvedomovať si právo na určitú mieru súkromia, ktorá súvisí s mierou samostatnosti,  

– uvedomovať si, že bez dovolenia sa nemôže nikto dotýkať častí tela druhého človeka,  
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– uvedomovať si, že rodičia a učitelia majú právo usmerňovať deti a robiť rozhodnutia v ich 

prospech,  

– uvedomovať si, že zodpovední dospelí alebo skupiny zvolených ľudí, majú právo 

stanovovať pravidlá, ktoré musia ostatní rešpektovať.  

 

OBSAH  
Na základe analýzy prejavov a identifikácie emociolnálnych stavov iných ľudí určovanie 

spôsobov uspokojenia ich emocionálnych potrieb.  

Pomenovávanie vlastných emocionálnych stavov (napr. vedenie denníka nálad), ich 

racionálna analýza a vyjadrovanie potrieb.  

Poskytovanie rôznych zdrojov informácií o fyzickom a verbálnom zneužívaní (sociálne 

príbehy, „katalógy“ nevhodného správania a pod.).  

Poskytovanie správneho vzoru správania pri obhajovaní vlastných práv (právo na osobný 

priestor, používanie vecí niekoho iného, intimita vlastného tela a vhodné dotyky voči inej 

osobe v závislosti od jej veku, postavenia, sociálnej situácie).  

Poskytovanie rôznych vzorov adekvátneho sociálneho spôsobu vyjadrovania vlastného názoru 

na čokoľvek (nácvik spoločensky prijateľného zahajovania, prerušovania a ukončovania 

vyjadrovania vlastného názoru).  

Poskytovanie vecných informácií o sociálnej hierarchii v rámci rodiny, školy, spoločnosti. 

Prezentácia vhodných vzorov správania voči rodičom, súrodencom, učiteľom atď., ako aj 

vhodných foriem vyjadrovania vlastných názorov (ktoré môžu byť v silnom rozpore s 

vlastným presvedčením žiaka).  

Motivovanie k akceptácii stanovených pravidiel (v rodine, škole, spoločnosti) – nie sociálne, 

ale racionálne (podľa aktuálnych záujmov, preferencií a motivačnej bázy žiaka. Nespoliehať 

sa na jeho sociálny úsudok, ale racionálne, logické postupy.)  

 

PROCES 

Ako primárnu formu dosahovania cieľov používať stanovenie jasných pravidiel 

(viazaných na určité prostredie, určité osoby), vizualizáciu dôsledkov porušovania pravidiel a 

noriem, ako aj výhod, ktoré plynú z ich dodržiavania.  

Postupovať podľa individuálnych kapacít žiaka, ním preferovaných aktivít a vychádzajúc z 

tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a komunikačného prostredia školy. 

 

 

FYZIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu   

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v 

každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny 

prístup a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou.  

V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry 

medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 
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prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT. Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v 

metódach a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými 

disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané 

(najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane 

základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť 

prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, 

ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na 

také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových 

máp a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a 

rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o 

tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života 

spoločnosti.  

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj 

hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a 

pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou 

kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. Žiak prostredníctvom 

fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov 

potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záležitostiach a dá 

mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako zdravie, 

životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť 

kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou 

povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je v zhode so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  

Intelektuálna oblasť  

- Vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,  

- Rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky,  

- Vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom 

okolí,  

- Vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov,  

- Využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach,  

- Vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácii,  

- Vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch,  

- Vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.  

Schopnosti a zručnosti  
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- Porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 

veličín,  

- Nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,  

- Využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia, 

- Vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,  

- Dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 

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

- Vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,  

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

- Vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých, 

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

- Riešiť problémové situácie,  

- Vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj 

ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.  

Postojová oblasť  

- Naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, byť otvoreným k novým objavom 

vedeckým a technickým informáciám, 

- Vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

- Snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,  

- Osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,  

- Vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností.  

Sociálna oblasť  

- Uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality 

nášho okolia,  

- Uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  

- Vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a 

techniky pre rozvoj spoločnosti,  

- Vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,  

- Vedieť sa rozhodovať. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah predmetu 

Magnet a jeho vlastnosti 

Póly magnetu 

Magnetické pole 

Zem ako magnet. Kompas 

Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole 

Elektrometer 

Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu 

Znázornenie elektrického obvodu schematickými značkami 
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Žiarovka a jej objavenie 

Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok 

Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení 

Paralelné zapojenie žiaroviek 

Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A 

Meranie veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom 

Elektrické napätie. Jednotka napätie 1 V 

Meranie veľkosti elektrického napätia 

Zdroje elektrického napätia 

Rezistor 

Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I=U/R) 

Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od elektrického napätia 

Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu 1  Ω 

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách 

Model vedenia elektrického prúdu v pevných a kvapalných látkach 

Elektrická energia a jej premeny 

Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť pri práci s elektrickými spotrebičmi 

Projekt: 

Zostrojenie elektroskopu z jednoduchých pomôcok 

Návrh a realizácia elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia. 

 

 

CHÉMIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa 

žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu 

chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide 

predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a 

merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Organickou 

súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych prác, 

ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a 

návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovacie hodiny, čo je zhodné so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 461 

 

3.  Ciele predmetu  
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom 

poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania 

chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, 

vytváraniu  a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.  

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v 

rámci ktorej je potrebné  rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci 

by mali  porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní 

samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné 

materiály. 

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach 

realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a 

rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych 

zručností. 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými 

látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej 

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

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky 

bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň 

pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti 

a návyky  v každodennom živote.  

Ďalšie ciele: 

Identifikácia a správne používanie pojmov 

Žiak vie správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom 

nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. Vedomosť týchto pojmov žiak dokáže 

tým, že rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú  a že ich aktívne používa  v správnom kontexte. 

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať a 

poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo 

nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi). 

Vysvetlenie javov  

Žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo pomocou jednoduchších 

javov. Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak  vie v jednoduchých 

prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je 

daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej 

reakcie). 

Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady   

Žiak vie zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať 

jednoduchý experiment, ktorý simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do 

tejto skupiny patria predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, 

zhromažďovanie a vhodné usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý 

alebo neutrálny). 

Kvantitatívny popis  
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Žiak  vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých prípadoch porovnať dve 

veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie určiť hodnotu niektorých 

veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak. 

Aplikácia vedomostí  

Žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a v jednoduchších prípadoch opísať aj 

princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie určitých prírodných javov, rozhodnúť, 

kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie posúdiť dôsledky určitých javov alebo 

ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo zdravotného hľadiska (napr. vysvetliť 

škodlivé účinky používania chloridu sodného k zimnému posypu ciest). 

Náplň laboratórnych prác závisí od materiálno-technického vybavenia školy, dostupnosti 

chemikálií, pričom musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah predmetu 

Chemické výpočty  

Látkové množstvo a molárna hmotnosť 

Zloženie roztokov 

 

Obsahový štandard 

Látkové množstvo, jednotka látkového množstva – mól, molárna hmotnosť, jednotka 

molárnej hmotnosti, vyjadrovanie zloženia roztokov (hmotnostný zlomok a koncentrácia 

látkového množstva). 

Výkonový štandard 

 porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, 

 vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností atómov prvkov 

tvoriacich zlúčeninu, 

 vypočítať látkové množstvo, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť látky,  

 vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou a 

hmotnostného zlomku zložky roztoku, 

 vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu roztoku s určitým 

objemom a koncentráciou látkového množstva. 

 

Organické látky 

Vlastnosti jednoduchých organických látok 

Uhľovodíky 

Deriváty uhľovodíkov 

Organické látky v živých organizmoch 

Organické látky v bežnom živote 

Obsahový štandard 

Charakteristika organických látok, organická chémia, štvorväzbovosť uhlíka, molekulový, 

štruktúrny a zjednodušený štruktúrny vzorec, uhlíkový reťazec, otvorený reťazec, uzavretý 

reťazec, jednoduchá väzba, dvojitá väzba a trojitá väzba, uhľovodíky, alkány, alkény, alkíny, 

nasýtené a nenasýtené uhľovodíky, polymerizácia, makromolekula, prírodné zdroje 

uhľovodíkov, oktánové číslo benzínu, deriváty uhľovodíkov, halogénderiváty, kyslíkaté 
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deriváty, prírodné látky, sacharidy, fotosyntéza, tuky, bielkoviny, vitamíny, enzýmy, 

hormóny, plasty, (polyetylén, polyvinylchlorid, polystyrén), syntetické vlákna (silon, nylon, 

polyester), mydlá, saponáty, kozmetické prípravky, pesticídy, lieky, drogy. 

Výkonový štandard 

 vymenovať príklady anorganických a organických látok, 

 poznať typ väzby medzi atómami v alkánoch, alkénoch a alkínoch,  

 napísať vzorce uhľovodíkov: -alkány: metán, etán, propán, bután, alkény: etén,  alkíny: etín 

(acetylén), 

 opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) výskyt a použitie metánu, etánu, 

propánu, butánu, eténu, etínu a benzénu, 

 poznať použitie propán - butánovej zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri unikaní 

tejto zmesi z tlakovej nádoby v uzavretom priestore, 

 vymenovať produkty horenia uhľovodíkov, 

 opísať polymerizáciu na príklade vzniku polyetylénu z eténu,  

 vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov (uhlie, ropa, zemný plyn), spôsob ich  získavania a 

využitia, alternatívne zdroje energie (bioplyn), 

 uviesť negatívne vplyvy produktov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia na životné prostredie, 

 vymenovať základné frakcie spracovania ropy (napr. nafta, benzín, oleje, asfalt),  

 vymenovať druhy benzínu, ktoré sa v súčasnosti u nás používajú ako palivo do 

automobilov, 

 vysvetliť súvislosť medzi oktánovým číslom benzínu a jeho kvalitou, 

 vymenovať plynné latky, ktorými prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu 

ovzdušia, 

 vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový zvyšok a 

charakteristickú skupinu, 

 roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov, 

 poznať názvy a vzorce: -halogénderivátov (chlórmetán), alkoholov (metanol, etanol), 

karboxylových kyselín (kyselina mravčia, kyselina octová), 

 poznať najdôležitejšie  vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, metanolu a etanolu, 

kyseliny octovej a acetónu, 

 vysvetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy, 

 zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov,  

 poznať vplyv metanolu, etanolu a acetónu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia 

etanolu ako návykovej látky, 

 poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov, 

 poznať pôvod názvu kyseliny mravčej, 

 vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, 

 uviesť rozdelenie sacharidov podľa zloženia (jednoduché, zložité),  

 vymenovať reaktanty, produkty a podmienky priebehu fotosyntézy, 

 vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka a živočíchov, 

 poznať výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov (glukóza, fruktóza, sacharóza, 

škrob, glykogén a celulóza), 

 poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla na tuky), 

 roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu (výskytu), 

 vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch, 

 poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský organizmus, 

 vysvetliť vplyv cholesterolu  na ľudský organizmus, 

 poznať  zloženie a vlastnosti bielkovín,  
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 poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele, 

 vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín, 

 poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje, 

 poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka. 

 vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických vlákien, 

 opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia syntetických vlákien, 

 uviesť výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska, 

 uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi, 

 opísať výhody a nevýhody používania pesticídov,  

 poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, antipyretiká), 

 uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog, 

 vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít, 

 poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. 

žieravina, horľavina), 

 dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,  

 dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, 

 poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych prácach, 

 vedieť zostaviť jednoduchú chemickú aparatúru, 

 vykonať podľa návodu školský pokus, 

 vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

zaznamenať výsledok pokusu, 

 vedieť vyhľadať v literatúre požadované údaje, spracovať ich a prezentovať v primeranej 

forme. 

 

 

BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1.  Charakteristika predmetu 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživý zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako 

celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich 

životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.  
Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných 

častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. 
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Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných 

vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a 

jej ochrane. 
 

2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, v súlade so ŠVP. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

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

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

 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných 

vzťahoch ako súčastí celku. 

 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

pôsobenia prírodných procesov a javov. 

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

 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom 

živote. 

 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

- Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. 

- Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, 

jednobunkových a mnohobunkových organizmov. 

- Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti 

ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého 

životného štýlu. 

- Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania.  

- Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia. 

- Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb 

a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 

- Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky 

života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, 

zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného 

prostredia a prírody. 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov 

a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej 

téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť 

a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje 

poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania 

na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so 

zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

 v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 466 

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia 

úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických 

úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských 

projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe 

zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, 

pozorovať, experimentovať a odhadovať. 

 v oblasti sociálnych kompetencií: 

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej 

alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

 v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, 

rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať 

teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

4. Obsah vzdelávania 

I. Základné životné procesy organizmov  

Životné procesy organizmov. Výživa, dýchanie, vylučovanie, rozmnožovanie, rast a vývin, 

dráždivosť a citlivosť, pohyb a ich význam pre život. 

Životné procesy baktérií, rastlín  a húb. Výživa a dýchanie baktérií a húb. 

Výživa a dýchanie rastlín.  

Proces a význam fotosyntézy rastlín. Autotrofná výživa rastlín. Proces a význam dýchania 

rastlín pre organizmy a človeka.  

Rozmnožovanie baktérií a húb.  

Rozmnožovanie delením, pučaním a výtrusmi. 

Rozmnožovanie rastlín.  

Nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie rastlín. Opelenie a oplodnenie. Vznik plodu a semena.  

Dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín. Pôsobenie fyzikálnych, chemických, biologických 

faktorov. Reakcie rastlín na svetlo, teplo, vodu, chemické látky, žiarenie, dotyk gravitáciu 

Život rastlín. Klíčenie semena, rast a vývin rastliny. Život rastlín počas roka, dĺžka života 

rastlín. 

II. Životné procesy živočíchov  

Heterotrofná výživa živočíchov.  

Príjem živín živočíchmi a ich význam. Osobitosti výživy bezstavovcov a stavovcov.. 

Dýchanie živočíchov. Význam dýchania živočíchov. Osobitosti dýchania bezstavovcov 

a stavovcov Vylučovanie živočíchov. Význam a osobitosti vylučovania bezstavovcov 

a stavovcov. 

Obeh telových tekutín živočíchov.  

Význam a osobitosti obehu tekutín bezstavovcov a stavovcov.  

Regulácia tela živočíchov. Význam a osobitosti regulácie tela a zmyslového vnímania 

bezstavovcov a stavovcov. 

Pohyb živočíchov. Význam a osobitosti pohybu bezstavovcov a stavovcov. 

Rozmnožovanie a vývin živočíchov.  

Osobitosti rozmnožovania a vývinu bezstavovcov a stavovcov.  

III. Organizácia živej hmoty organizmov  

Bunka a jej štruktúry. Štruktúra a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky. 

Život bunky. Základné životné procesy v bunke – príjem a výdaj látok, fotosyntéza a 

dýchanie, dráždivosť a citlivosť, pohyb, rozmnožovanie. Bunka ako celok.  

IV. Dedičnosť a premenlivosť organizmov  
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Dedičnosť a jej podstata. Jednotka genetickej informácie  

Prenos genetických informácií, podstata a princíp prenosu.  

Význam dedičnosti. Premenlivosť a rozmanitosť organizmov, druhové vlastnosti, vlastnosti 

jedinca.  

V. Životné prostredie organizmov a človeka  
Životné prostredie. Zložky životného prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam.  

Faktory ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí.  

Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  

Ochrana prírody. Chránené rastliny, živočíchy, územia a ich význam.  

Praktické aktivity 

Námety praktických aktivít  
Rozlíšenie typických znakov húb a rastlín podľa životných procesov. Pozorovanie  

rozmnožovacích orgánov výtrusných a semenných rastlín. Rozlíšenie živočíchov podľa 

typických znakov a funkcií sústav orgánov. Pozorovanie a odlíšenie bunkovej stavby tiel 

organizmov. Porovnanie vonkajšej a vnútornej stavby tiel rastlín a živočíchov.  

Námety na samostatné krátkodobé a dlhodobé pozorovania a aktivity žiakov  
Zložky životného prostredia našej triedy (školy, bydliska).  

Námety na tvorbu žiackych projektov  
Návrh optimálneho životného prostredia našej triedy (školy, bydliska). Ako zlepšiť životné 

prostredie našej triedy (vybraného priestoru školy a pod.). 

 

 

DEJEPIS 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Dejepis spolu s humánnou zložkou geografie a občianskou náukou tvorí vzdelávaciu 

oblasť Človek a spoločnosť. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s nimi v 

integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a 

demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej 

spoločnosti najmä z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom 

pohľadov na dôležité formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach.  

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej 

osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej 

skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. 

Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických 

udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 

vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz 

na dejiny 19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných 

spoločenských javov i problémov.  

Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti 

kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, 
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rovnako tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných 

skupín a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej 

spoločnosti. Rovnako dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovacie hodiny. Vyučovanie predmetu je 

postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, čím sa u žiakov rozvíja pozitívny vzťah 

k dejinám. Vyučovanie sa uskutočňuje v kmeňovej triede. Môže sa organizovať aj 

vychádzkami  do okolia školy s poznávaním historických pamätihodností mesta.. Realizuje sa 

a prostredníctvom frontálnej výučby, ale v širšej miere kladie dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania odpovedí a príčin historických udalostí. Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať 

s historickým časom, s historickým priestorom s historickými faktami, udalosťami, javmi a 

procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky. 

 

3.  Ciele predmetu  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných 

predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu 

získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, 

aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály 

kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou 

ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný 

názor.  

Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj 

exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu súčasť didaktického systému 

výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách.  

Závažným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je 

prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v 

hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom 

frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na 

proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej 

činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Základné predmetové kompetencie: 

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií:  

s historickým časom  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne,  

- rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

- využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti,  

s historickým priestorom  

- rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo,  

- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obţivy človeka, 

spoločnosti,  

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

- vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich 
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   znakov,  

- rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

- určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

- rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

- rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj,  

žiaci aplikujú otázky v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, 

grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti  

- pri vymedzovaní predmetu skúmania,  

- pri vytvorení plánu skúmania,  

- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania,  

- pri vytvorení záznamu zo skúmania,  

pri vyhľadávaní relevantných informácií  

- z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, 

   webových stránok,  

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie,  

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

- vyberaní informácií,  

- organizovaní informácií,  

- porovnávaní informácií,  

- rozlišovaní informácií,  

- zaraďovaní informácií,  

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií.  

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4.  Obsah vzdelávania  

I. Európa v  medzivojnovom období 

Demokracia vs. diktatúra - parlamentná demokracia, komunizmus (ZSSR), fašizmus,     

nacizmus (Nemecko)  

Zlaté dvadsiate roky - každodennosť  

Politický systém - Česi, Slováci, menšiny T. G. Masaryk, M. Hodža A. Hlinka  

Žiaci sú schopní:  

- uviesť zmeny, ktoré nastali v Európe ako dôsledok povojnovej krízy  

- ukázať na historickej mape nové štáty ktoré vznikli v Európe  

- opísať situáciu v Rusku roku 1917  

- rozlíšiť demokraciu od diktatúry  

- charakterizovať stalinistickú diktatúru  

- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Taliansku  

- vysvetliť príčiny vzniku nacizmu v Nemecku  

- uviesť dôvody vzniku diktatúr  

- opísať vplyv vedy a techniky na zvyšovanie životnej úrovne. 
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II. Česko-Slovensko v medzivojnovom období  
Každodenný život - kultúra, spolky školstvo, rozhlas  

Zánik ČSR - Mníchovská dohoda , Viedenská arbitráţ  

Žiaci sú schopní:  

- analyzovať postavenie Slovákov v ČSR  

- identifikovať národnostné menšiny v ČSR  

- zhodnotiť úlohu osobnosti: Masaryk, Štefánik, Hlinka, Hodža  

- prezentovať významné slovenské osobnosti napísaním krátkej práce alebo power point  

- zdôvodniť vplyv kultúry, spolkov, škôl na každodenný život  

- analyzovať historické pramene  

- rozpoznať zmeny, ktoré nastali po vzniku ČSR a ich vplyv na každodenný život  

- charakterizovať politický systém ČSR, vznik strán a ich vplyv na politickú scénu  

- zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR  

- porovnať Slovensko a Česko  

- opísať hospodárske a politické postavenie Slovenska v ČSR  

- vysvetliť úsilie slovenských strán o autonómiu v rámci ČSR  

- uviesť príčiny, ktoré viedli k okypteniu a zániku ČSR  

- opísať mníchovskú dohodu,  

- opísať vyhlásenie autonómie Slovenska  

- analyzovať viedenskú arbitráž  

- kriticky zhodnotiť postoj západných mocností voči ČSR. 

 

III. Druhá svetová vojna  

Priebeh vojny - Európa, ZSSR, Tichomorie, protihitlerovská koalícia, protifašistický odboj, 

život v čase vojny , holokaust, šoa, Oswienčim  

Žiaci sú schopní:  

- uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej vojny  

- pochopiť význam vzniku protihitlerovskej koalície - rozpoznať nebezpečenstvo ideológii,  

ktoré hlásajú rasovú neznášanlivosť  

- opísať príčiny a priebeh 2. svetovej vojny  

- ukázať na historickej mape najväčšie bitky  

- v chronologickom poradí zoradiť štáty napadnuté Nemeckom  

- opísať protifašistický odboj a život v čase vojny  

- zhodnotiť holokaust.  

IV. Slovenská republika ( 1939 – 1945 )  
Tragédia židov - autoritatívny režim, židovský kódex,deportácie  

Politický systém - Slovenské národné povstanie  

Žiaci sú schopní:  

- uviesť príčiny vzniku Slovenskej republiky( 1939 – 1945 )  

- rozlíšiť autoritatívny režim od demokracie  

- kriticky zhodnotiť postoj Nemecka voči Slovenskej republike  

- analyzovať dôsledky židovského kódexu  

- dokumentovať význam slovenského národného povstania  

- charakterizovať Slovenskú republiku  

- analyzovať politický systém SR  

- analyzovať hospodárstvo SR  

- zhodnotiť dôsledky holokaustu  

- opísať domáci odboj  

- uviesť význam SNP  

- napísať krátku úvahu o každodennom živote obyvateľstva v Slovenskej republike.  
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V. Povojnový svet  

Slováci v odboji - Anglicko, ZSSR, Severná Afrika , Hospodárstvo, kultúra , studená vojna,  

železná opona, politické bloky, strach z atómovej vojny  

Život na Slovensku - čiernobiely svet, bohatstvo a chudoba,  

Žiaci sú schopní:  

- pochopiť rozdelenie sveta na dva tábory  

- rozlíšiť život za železnou oponou  

- rozpoznať zmeny v rozdelenom svete  

- porovnať politické systémy a ich vplyv na každodenný život  

- opísať dôsledky 2. svetovej vojny  

- uviesť príčiny vzniku dvoch mocenských blokov  

- dokumentovať proces sovietizácie strednej a východnej Európy  

- charakterizovať studenú vojnu,  

- opísať spoluprácu západoeurópskych krajín a politikov, ktorí stáli na začiatku integrácie 

Európy  

- opísať prejavy odporu východoeurópskych štátov proti komunistickej diktatúre  

- vysvetliť hromadenie bohatstva v rukách jednotlivcov a medzinárodných korporácií  

- zaujať stanovisko k procesu dekolonizácie. 

VI. Československo za železnou oponou  

Rozdelený svet - februárový prevrat, obete totality, odpor proti totalite  

Život v rozdelenom svete - pražská jar,  normalizácia  

Podoby totality - sviečková manifestácia, návrat k parlamentnej demokracii,  

Nežná revolúcia - pád železnej opony  

 Žiaci sú schopní: 

- uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ  

- zhodnotiť februárový prevrat  

- analyzovať 50-te roky a procesy s buržoáznymi nacionalistami  

- vysvetliť znaky socializmu  

- zhodnotiť kolektivizáciu a industrializáciu  

- dokumentovať narastanie krízy a jej vyvrcholenie v“ socializme s ľudskou tvárou“  

- charakterizovať rok 1968 a osobnosť A. Dubčeka  

-charakterizovať normalizáciu a osobnosť G. Husáka  

- zdôvodniť príčiny nespokojnosti a prejavy odporu voči režimu  

- zdôvodniť podstatu Charty 77  

- opísať disent  

- uviesť význam sviečkovej manifestácie  

- vysvetliť pád železnej opony a “ nežnú revolúciu“  

- vymenovať pozitíva a negatíva socializmu.  

VII. Slovenská republika 1993  
Pokus o reformu - rozdelenie Českej a Slovenskej republiky, vstup Slovenskej republiky do 

NATO, EU, Schengen, Euro  

Doba premien   - EU, NATO, globalizácia , terorizmus, internet, globálne otepľovanie  

Žiaci sú schopní:  

- vymenovať príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej republiky  

- opísať vznik Slovenskej republiky  

- uviesť výhody a nevýhody vstupu Slovenska do NATO a EÚ  

- zhodnotiť prijatie eura. 

VIII. Súčasný svet  

Koniec rozdeleného sveta  

Fenomény súčasnosti  
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Žiaci sú schopní:  

- uviesť rozdiely v hospodárskom a politickom systéme súčasného sveta  

- uviesť výhody a nevýhody zjednocovania Európy  

- hľadať dôvody vzniku terorizmu vo svete  

- zaujať stanovisko k teroristickým útokom  

- zistiť príčiny globálneho otepľovania  

- rozlíšiť výhody a nevýhody internetu.  

 

 

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho 

sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, 

že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na 

nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 

spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich 

a v budúcnosti riešiť.  

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, 

čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť 

zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, 

nielen o svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, 

líši sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo 

v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. 

Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým 

vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, 

ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do 

geografického poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, 

sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, zhodne so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 
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žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne: 

 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, 

turistické mapy, tematické mapy a i.).  

 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické 

využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby 

(textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky 

systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú 

u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri 

správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní 

a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní 

umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných 

surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch 

Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. 

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na 

premeny , ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré 

podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre 

budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). 

 Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice 

ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie 

Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného 

a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, 

fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov považujem za základné 

vyjadrovacie prostriedky geografie. 

 V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 

v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, 

chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný 

obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme 

väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach 

sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. 

 Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa 

naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na 

inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 

 Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom 

svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa 

ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu 

regionálnej geografie. 

 Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole 
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Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme 

systémom od najvzdialenejších oblastí po najbližšie (nadväzuje na základy geografických 

poznatkov z vlastivedy). V úvode každého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré 

napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Každý z regiónov je rozdelený na tri 

vzájomne previazané organické súčasti: 

a) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem. 

b) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie 

so Slovenskom (miestnou krajinou) 

c) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 

Obsah 

SLOVENSKO 

(Kurzívou označené pojmy znamenajú, že s nimi žiak pracuje s mapou.) 

Poloha Slovenska 

Povrchové celky  
- Pohoria: nížiny a kotliny 

Premeny povrchu Slovenska 

- Vonkajšie činitele pôsobiace na povrch a príklady ich činnosti pri tvarovaní zemského 

povrch (pieskové presypy, sprašové nánosy, skalné mesto, riečna dolina, ľadovcová dolina, 

pleso, meander, mŕtve rameno, močariská, jaskyne). 

Podnebie 

- Podnebné činitele 

- Vplyv podnebných činiteľov na povrch Slovenska 

- Zmena podnebia s nadmorskou výškou a v priebehu roka na Slovensku 

Vodstvo Slovenska 

- Rieky ( Morava, Dunaj, Váh, Nitra, Hron, Hornád, Torysa, Dunajec ).  

- Jazerá a vodné nádrže ( Veľké Hincovo pleso, Štrbské pleso, Oravská priehrada, Zemplínska šírava, Liptovská 

Mara, Gabčíkovo). 

- Podzemné vody, minerálne a termálne (Žitný ostrov), kúpele (Piešťany, Bardejovské Kúpele, 

Trenčianske Teplice). 

- Vodstvo v miestnej krajine. 

Národné parky a pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO 

- TANAP, PIENAP, NP Nízke Tatry, NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NP Slovenský raj, NP 

Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Poloniny. 

- Jaskyne Slovenského krasu, Vlkolínec, Spišský hrad a Spišská Kapitula, Bukové lesy Nízkych 

Beskýd, Bardejov, Banská Štiavnica a okolie. 

Obyvateľstvo a sídla 

- Sídla: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Komárno, Košice, 

Kremnica, Levoča, Nitra, Martin, Michalovce Piešťany, Poprad, Prešov, Prievidza, Trnava, 

Trenčín, Zvolen, Žilina. 

Aktivity človeka 

- Hospodárstvo – ťažba nerastných surovín, poľnohospodárstvo, priemysel, doprava, služby, 

obchod 

- Cestovný ruch - Strediská letnej a zimnej rekreácie 

- Prírodné a kultúrne lokality, ľudová kultúra 

- Miestna krajina 

Predstaviť v projekte NP, pamiatky UNESCO na Slovensku alebo objekty miestnej krajiny. 

- Pripraviť prezentáciu svojho sídla, regiónu alebo Slovenskej republiky 
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OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je navýšenie o 0,5 

vyučovacej hodiny v porovnaní so ŠVP.  

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že 

vedie žiaka k: 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov, 

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah vzdelávania 

EKONOMICKÝ ŽIVOT V SPOLOČNOSTI 

Základné pojmy 

- ľudské potreby 

- uspokojovanie ľudských potrieb 

- statky  

- výrobný proces 

- výrobné zdroje 

- vzácnosť výrobných zdrojov 

- rozhodovanie, rozhodovací proces 

- výber 

- alternatívne náklady 

Ekonomika a ekonómia 

- ekonomika, ekonómia, mikroekonómia, makroekonómia 

Základné ekonomické otázky 

- Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať? 

Typy ekonomík 

- príkazová ekonomika, trhová ekonomika, zmiešaná ekonomika 

Trhová ekonomika 

- trhová ekonomika, vlastnícke práva 

Trhový mechanizmus 

- trh, ponuka, zmeny ponuky – príčina, dôsledok, dopyt, zmeny dopytu – príčina, 

dôsledok, cena 

Základné formy podnikania 

- podnik, formy podniku, podnikanie, fyzická osoba, zisk, strata 

Výroba, výrobca 

- výroba, výrobca 

- produktivita práce 

- konkurencieschopnosť 

Spotrebiteľ, spotreba 

- spotrebiteľ, spotreba 

- súkromná spotreba, verejná spotreba 

Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike 

- peniaze, funkcie peňazí 

- banky 

- sporiteľne 

- poisťovne 

- nebankové subjekty. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 4 
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Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 
Učebný  predmet  matematika  v nižšom  sekundárnom  vzdelávaní  (na  2.  stupni  

ZŠ)  je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky 

parlament:  „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické 

myslenie  na  riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých 

numerických  znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická 

kompetencia  zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely 

myslenia  (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, 

tabuľky).“  „Potrebné  vedomosti  z  matematiky  zahŕňajú  dobré  vedomosti  o  počtoch,  

mierkach a    štruktúrach,   základné   operácie   a   základné   matematické   prezentácie,   

chápanie  matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika 

ponúka  odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných 

matematických  princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a 

hodnotenie  sledu   argumentov.  Jednotlivec  by  mal  byť  schopný  myslieť  matematicky,  

chápať matematický  dôkaz,  komunikovať  v  matematickom  jazyku  a  používať  vhodné  

pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote 

hľadať príčiny  a posudzovať ich platnosť.“  

Obsah  vzdelávania  je  spracovaný na  kompetenčnom  základe.  Pri  prezentácii  nových  

matematických  poznatkov  sa  vychádza  z predchádzajúceho  matematického  vzdelania 

žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.   

 

Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov:  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy  

Geometria a meranie  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy.  
 

V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje 

vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa 

oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto 

okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc.  

V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú 

kvantitatívne a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou 

reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k 

zavedeniu pojmu funkcie.  

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými 

geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, 

meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 

úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia 

systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a 

tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam.  

V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým 

matematickým učivom, rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, 

hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 
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2.  Organizácia predmetu  

V 9. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 4 vyučovacie hodiny, v súlade so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v  učebniach i  mimoškolskom prostredí, v závislosti od 

preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky.  

 

3. Ciele predmetu  
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci s NKS získali schopnosť používať 

matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov s NKS logické a 

kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri 

riešení problému. Žiaci s NKS by mali spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a 

dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom s NKS, aby 

získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia 

úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich.  

Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie 

matematickej symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty 

obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. 

Žiaci by mali vedieť využívať pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, 

pričom vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k 

získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov. 

Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky 

IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného 

softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie 

sa na podstatu riešeného problému.  

Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť žiakov s NKS k získaniu a rozvíjaniu zručností 

súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému 

učeniu sa. Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov s NKS, 

ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, 

cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu: 

I. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel  
Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s mocniteľom – prirodzeným číslom  

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami.  

Zápis veľkých čísel v tvare a.10n (pre 1 a <10 a nN) a práca s takýmito číslami na kalkulačke. 

Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach.  

Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku.  

II. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc  
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Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav.  

Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici. (Ako 

propedeutika jednoduché grafické znázornenie riešenia).  

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou v menovateli.  

Vyjadrenie neznámej zo vzorca.  

Riešenie slovných (kontextových) úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici.  

III. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch  
Valec, ihlan, kužeľ a ich siete.  

Objem a povrch valca, ihlana a kužeľa.  

Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule.  

Použitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule (aj v slovných 

úlohách z praxe).  

IV. Súmernosť v rovine  
Osová súmernosť, os súmernosti.  

Stredová súmernosť, stred súmernosti.  

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti .  

Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti .  

Ukážky stredovej súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej sieti).  

V. Pytagorova veta  
Pytagorova veta, jej odvodenie.  

Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh.  

VI. Grafické znázorňovanie závislostí  
Karteziánsky (pravouhlý - dvojrozmerný) súradnicový systém.  

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí.  

Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, najväčšie a 

najmenšie hodnoty).  

Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf.  

Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k . x + q ; ( k 0 )  

Koeficienty k a q v predpise lineárnej funkcie.  

Znázornenie priamej a nepriamej úmernosti graficky.  

Graf a predpis priamej a nepriamej úmernosti. 

 

 

INFORMATIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových 
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systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 

pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní 

iných predmetov. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je 

potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré 

prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 

informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 

2. Organizácia predmetu  

Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku jednohodinovú dotáciu, čo je v 

porovnaní so ŠVP zvýšenie o 0,5 hodiny. Počet hodín je navýšený s cieľom dostatočne 

zvládnuť základy informatiky, a to hlavne z dôvodu jej narastajúceho významu. 

 

3. Ciele predmetu  

Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy 

a techniky používané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. 

Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára 

platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa 

zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. 

Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu 

a praktické projekty. 

Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci: 

- sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, 

- rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania 

údajov), 

- sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém), 

- si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, 

naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne 

vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť, 

- nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa 

viaceré metódy na riešenie problémov, 

- rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine 

pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať), 

- rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie, 

- naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej 

práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty 

informatiky. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Vzdelávací obsah informatiky  je rozdelený na päť tematických okruhov:  

Informácie okolo nás  

Komunikácia prostredníctvom IKT  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

Princípy fungovania IKT  

Informačná spoločnosť  
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na 

spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri 

riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej 

triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby  

1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,  

3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií,  

4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,  

5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie 

IKT v iných predmetoch,  

6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.  

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu 

nástrojov internetu na komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, 

na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci  

1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,  

2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,  

3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT 

(rozhovory, okamžité správy),  

4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej 

spoločnosti (cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),  

5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.  

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci 

zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s 

pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude 

to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením 

problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych 

riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.  

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu 

mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s 

princípmi fungovania  

1. jednoduchého hardvéru,  

2. rôznych oblastí určenia softvéru,  

3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),  

4. lokálnej siete a internetu.  

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a 

občianskej výchovy. Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. 

Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali  

1. sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,  
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2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám,  

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú.  

I. Informácie okolo nás 

Pojmy:  

- typy informácií, reprezentácia, bit, bajt  

- formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte  

- grafická informácia, fotografia, animácia  

- informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy  

- úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa  

- prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe  

- encyklopédia, odkazy  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- vytvorenie plagátu, vizitky, pozvánky  

- úprava fotografií, koláž, texty v obrázkoch  

- vytvorenie alebo prerozprávanie príbehu ako prezentácia  

- hľadanie slova, pojmu v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii, hľadanie titulu v 

elektronickej knižnici  

- edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne experimenty, 

práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk)  

Obsahový štandard:  

- Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt.  

- Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky v texte.  

- Grafická informácia, fotografia, animácia.  

- Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy medzi bunkami, grafy.  

- Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa.  

- Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe.  

- Encyklopédia.  

Výkonový štandard:  

Žiak  

- Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku.  

- Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch.  

- Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu.  

- Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania.  

- Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii.  

- Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici.  

- Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, fyzikálne 

experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk).  

II. Komunikácia prostredníctvom IKT  

Pojmy:  

- elektronická pošta, adresár príjemcov, príloha správy  

- webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače  

- rozhovor (chat), okamžitá správa (ICQ)  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- formátovanie emailovej správy  

- školský web, weby inštitúcií, edukačný portál, vyhľadávanie pomocou google  

- rozhovor (chat) so spolužiakmi v triede, okamžité správy so spolužiakmi a učiteľom  

- prechádzanie a hľadanie v internetovom obchode (knihy, filmy, hudba, elektronika, hračky).  

Obsahový štandard:  
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- Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.  

- Adresár príjemcov, príloha správy.  

- Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače.  

Výkonový štandard:  

Žiak  

- Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva možnosti poštového 

klienta, pozná správnu formu správy.  

- Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích strojov a 

katalógov.  

- Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety.  

- Pozná online služby e-spoločnosti.  

III. Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie  

Pojmy:  

- postup riešenia, etapy riešenia problémov  

- programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, procedúra, cyklus  

- zložitosť riešenia problému  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, 

zoskupovanie častí riešenia do procedúr  

- porovnanie času trvania rôznych riešení problému  

Obsahový štandard:  

- Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov.  

- Programovací jazyk, elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, 

premenná, hodnota, priradenie.  

- Zložitosť riešenia problému.  

Výkonový štandard:  

Žiak  

- Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis 

matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu).  

- Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých 

činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia do procedúr.  

- Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému.  

 

IV. Princípy fungovania IKT  

Pojmy:  

- vstupno/výstupné zariadenia, skener  

- oblasti aplikácií softvéru  

- operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh  

- priečinok, disk, CD, usb - pamäťový kľúč, archív  

- lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede  

- princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, http, ftp, smtp  

- formáty súborov  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- porovnávanie periférií podľa ich určenia a kapacít  

- práca so skenerom, jednoduché princípy fungovania skenera  

- naštartovanie operačného systému, prihlásenie a odhlásenie používateľa  

- spúšťanie naraz viac aplikácií, sledovanie behu aplikácií v správcovi úloh  

- ukladanie informácií na rôzne média, porovnanie kapacít a rýchlosti ukladania  

- vytváranie archívov, výber z archívu, rozbaľovanie archívu  

- práca so súbormi v lokálnej sieti triedy  
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- logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača  

- skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov 

Obsahový štandard:  

- Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru.  

- Formáty súborov.  

- Operačný systém, používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh.  

- Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový kľúč, archív.  

- Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, adresa, doména, IP, 

http, ftp, smtp.  

Výkonový štandard:  

Žiak  

- Pozná určenie, parametre periférií.  

- Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií.  

- Pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu.  

- Dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov.  

- Dokáže vykonať zálohovanie údajov.  

- Dokáže pracovať v lokálnej sieti.  

- Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača.  

- Pozná formát a typy súborov.  

V. Informačná spoločnosť  

Pojmy:  

- informačné technológie vo vedomostnej spoločnosti  

- riziká technológií, vírusy, antivírusové programy, hackeri  

- zásady bezpečnosti  

- platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah  

- licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware  

- legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- ako pomáhajú počítače v praktickom živote a živote spoločnosti, ukážky jednoduchých 

aplikácií  

- ako vznikajú a ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú  

- kto, prečo a ako pácha počítačovú kriminalitu, čo môže spôsobiť  

- rozdiel v používaní a šírení rôznych programov z pohľadu legálnosti  

- diskusia na tému používania obrázkov, textov a hudby stiahnutých z internetu, autorské 

práva  

Obsahový štandard:  

- Informačné technológie v znalostnej spoločnosti.  

- Riziká technológií, vírusy, antivírusové programy.  

- Zásady bezpečnosti.  

- Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah.  

- Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware.  

- Legálnosť použitia obrázkov a textov z internetu.  

Výkonový štandard:  

Žiak  

- Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti 

(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ).  

- Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby 

bezpečnosti na internete a ochrany počítača.  

- Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady.  

- Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií.  
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- Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a šírení 

programov s rôznymi stupňami licencií.  

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 
 Oblasť Človek a svet práce zahŕňa široké spektrum pracovných činností, rozvíja 

pracovné zručnosti, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských  zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti, prispieva k vytváraniu  životnej a profesijnej  orientácie žiakov, 

vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k  prírodným vedám, k 

prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity. 

Koncepcia vzdelávacej  oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných 

situácií, v ktorých  žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v 

jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Vzdelávacia oblasť  Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné  návyky a 

doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v 

ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich 

určitou protiváhou. Je založená na tvorivej  spolupráci žiakov.  

Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o agrotechnike, postupe pestovania 

okrasných rastlín, poznávaní vlastnej kultúry. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, 

pre podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie v zhode 

so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v kmeňovej triede, herni, podľa potreby aj mimo 

školského prostredia.  

 

3. Ciele predmetu  
 Cieľom vyučovania predmetu je dosiahnutie uvedených kľúčových kompetencií žiaka. 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

-schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

-schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a 

vyjadrovať vlastný názor, 

-schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

-schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť. 

Pracovné kompetencie žiaka: 

-používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá,  

plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky 

-pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti,  

hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 486 

druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt 

-využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme  

vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom  

svojom vzdelávaní a profesionálnom raste 

-orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského  

zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje  

podnikateľské myslenie. 

 

4. Obsah vzdelávania: 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 4 tematických celkov: 

1. NÁRADIE A POMÔCKY 

Základné ručné náradie: 

Poznať rozdelenie ručného náradia a pomôcok pre prácu v záhrade.  

Starostlivosť o náradie.  

Poznať funkciu a spôsob použitia základných druhov náradia a pomôcok vysadzovacia 

lopatka, vysadzovací kolík, prepichovací kolík, záhradnícke nožnice, malé hrabličky, malá 

lopatka atď. Vedieť ho používať.  

Poznať zásady bezpečného používania náradia.  

Dodržiavať bezpečnosť  pri práci s náradím. 

Náradie na spracovanie pôdy:  
Používať náradie na spracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ, motyka, hrable, rycie vidly atď.  

Poznať a vedieť používať základné ručné náradie a iné pomôcky pri pestovaní črepníkových 

rastlín.  

Pomôcky pri pestovaní rastlín:  
Poznať materiál a pomôcky pre pestovanie rastlín.  

Poznať náradie na základné spracovanie a ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy.  

2. KVETINÁRSTVO 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín:  
Poznať význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby a estetizácie životného prostredia.  

Rozdelenie okrasných rastlín..(podľa charakteru stonky, spôsobu použitia a charakteru 

podzemných častí).  

Črepníkové rastliny:  
Charakteristika črepníkových rastlín, rozdelenie.  

Poznávať jednotlivé druhy črepníkových rastlín.  

Pestovať, ošetrovať a rozmnožovať črepníkové rastliny.  

Poznať nároky črepníkových rastlín na životné podmienky (svetlo, teplo, vzduch, voda, živiny 

a zemina).  

Praktická činnosť:  
Praktickou činnosťou získať potrebné zručnosti.  

Vedieť presadiť črepníkovú rastlinu.  

Vedieť pripraviť odrezok na vegetatívne rozmnožovanie a vysadiť zakorenený odrezok.  

Vedieť využívať pracovné prostredie a udržiavať poriadok počas práce, dodržiavať 

bezpečnosť pri práci a hygienické zásady.  

3. HYDROPONICKÉ PESTOVANIE RASTLÍN 

Hydropónia:  

Poznať pojem hydropónia, potreby na hydropóniu.  

Poznať výhody hydroponického pestovania rastlín.  

Vedieť zvoliť rastlinu na hydroponické pestovanie. 

Hydroponické pestovanie rastlín: 
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Vedieť pripraviť stonkové odrezky rôznych druhov črepníkových rastlín na hydroponické 

pestovanie.  

Vedieť črepníkovú rastlinu pestovanú v pôde pripraviť na hydroponické pestovanie.  

Vedieť zakorenené odrezky črepníkových rastlín pestovať hydroponicky.  

Vytvárať a realizovať projekty pestovania rastlín pre osobné potreby a pre potreby školy.  

 

4. VIAZAČSTVO A ARANŽOVANIE RASTLÍN 

Základy aranžovania a väzby kvetov:  
Význam aranžovania a väzby kvetov.  

Poznať pomôcky na aranžovanie.  

Poznať základné pravidlá aranžovania a väzby kvetov.  

Poznať vhodný materiál, úpravu rastlín a ostatného materiálu.  

Výber a úprava materiálu:  
Výber a úprava rastlinného materiálu, voľba nádoby, zber a sušenie rastlín na aranžovanie,  

ošetrovanie rezaných kvetov, príprava rastlinného materiálu na aranžovanie.  

Vedieť uplatniť získané vedomosti pri vytváraní jesenného, vianočného a jarného 

aranžovania.  

Praktická činnosť: 

Praktickou činnosťou získať zručnosti pri viazaní a aranžovaní rastlín.  

Vedieť aranžovať kvety do vázy, aranžovať kvety s využitím piafloru.  

Vedieť sa starať o kvety vo váze.  

Pripraviť rastliny na sušenie.  

Vedieť hodnotiť výber materiálu a výsledok vlastnej práce.  

 

 

VÝCHOVA UMENÍM 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výchova umením 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, 

nadväzuje na predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch 

základnej školy. Má žiakom sprostredkovať živú skúsenosť umenia a svetové a národné 

kultúrne dedičstvo. Ťažiskovo vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – 

výtvarného, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a 

dramatického umenia. 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt 

žiakov tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj 

autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením 

tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, 

pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo imanentnou súčasťou 

života žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu: 
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ŠkVp určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výchova umením, je to 

navýšenie o 0,5 vyučovacej hodiny oproti ŠVP. Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje 

v učebniach i mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je 

možné využiť rytmicko – pohybovú učebňu, učebňu informatiky, herňu.  Vzdelávanie žiakov 

s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, 

schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele predmetu 

- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov; 

- zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej a 

hudobnej výchovy v predchádzajúcich ročníkoch; 

- rozvíjať tvorivosť žiakov; 

- rozvíjať komplexný pohľad na umenie, chápať rôznosť poslania (spoločenskú funkciu) 

jednotlivých druhov umenia, rozumieť ich vyjadrovacím prostriedkom, médiám, žánrom a 

komunikačným stratégiám; 

- rozumieť súčasným tendenciám umenia a poznať vlastnú kultúrnu tradíciu; 

- vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania 

sveta, a to nie cez encyklopedické vedomosti, ale hlavne prostredníctvom zážitkov a 

tvorivých činností; 

- naučiť sa orientovať v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať 

informácie z rôznych zdrojov kultúrnej prevádzky (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, 

internet, literatúra, reklama, masmédiá ...); 

- experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov umenia; 

- vytvárať možnosť projektov, prepájajúcich výtvarné a hudobné umenie so slovesným 

umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou; 

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, 

- umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, 

brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry a pod.). 

 

4. Obsah vzdelávania: 

I. PODNETY UMENIA  

1. Podnety výtvarného umenia 

Postmoderna - výtvarné umenie v historickom priereze, výber motívov, štýlov a ich 

spracovanie vo vlastnej práci; citácia, prisvojenie, parafráza, dekonštrukcia, synkretizmus 

a) spracovanie vybratého výtvarného diela – reprodukcie na svoj spôsob (citácia), alebo 

jeho koláž, kombinovanie s iným dielom, rozstrihanie a zlepenie v inej podobe... 

(roláž, krkváž, alchymáž...) 

b) kópia podľa reprodukcie realizovaná rôznymi štýlmi, rukopismi, s rôznym posunom 

mierky na tom istom obraze... inšpirované ukážkami rôznorodých štýlov 

zobrazovania, 

Konceptuálne umenie/ umenie na rozmýšľanie; reakcia na vybrané ukážky: typické diela z 

rôznych epoch histórie umenia do 20. stor.(na Slovensku i vo svete); 

- typické diela rôznych tendencií umenia od pol. 19. stor. (svetoví i slovenskí autori); 

konceptuálni autori (vizuálne umenia, hudba, literatúra); ukážky citácií, prisvojenia, 

parafrázovania, dekonštrukcie, synkretizmu v umení. 

- použitie niektorého z postupov charakteristických pre postmoderné umenie (koláž, maľba, 

kresba) 

- konceptuálne spracovanie vybranej témy (kresba, fotografia, text); diskusia konceptuálne 

dielo. 

2. Podnety hudby  
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Špirála života – vzťahy medzi generáciami 

- hudba v historickom priereze - u nás doma, v Európe, ale aj inde (Čína, India, Afrika, 

Stredný východ...); vkus generácií; staroba a jej hodnota; tolerancia; úcta k minulosti: 

archeologický výskum, muzeálny výskum; stará krása, zapadnutá prachom času - jej 

obnovovanie; reštaurátorstvo v maliarstve, ale aj v hudbe...; mediálne prezentované vzory aj 

hudobné vzory – hudobný priemysel. 

- hudba rôznych epoch, zábavná hudba stredoveku a renesancie, trubadúri, truvéri, 

minnesängeri...ich dnešní pokračovatelia: rockové skupiny... 

- Staré pamiatky hudby; hudobné Uhorsko ako kolíska slovenskej hudby... 

- Vzťahy slov. ľud. piesne k poľskej, českej, nemeckej, maďarskej, balkánskej, židovskej, 

ukrajinskej tradícii ľud. hudby...Vkus a móda na príkladoch... 

- projekt „výletu" do minulosti populárnej hudby, hra na trubadúrov, hra na potulných 

muzikantov z rôznych storočí,  

- rockový koncert...výchovný koncert pre prváčikov na vlastnej škole, program o hudbe pre 

domov dôchodcov, pre rodičov, starých rodičov... 

II. PRIENIKY UMENIA A VEDY 

1. výtvarné reakcie na témy vedy  

- proces v umení / podnety rôznych disciplín / intermedialita  

- výtvarné transpozície fyzikálnych/chemických /biologických procesov 

- žiaci analyzujú javy ako napr. zmena skupenstva, kondenzácia, podtlak a pretlak, ublimácia, 

šírenie a lom svetla, zvuku, magnetizmus, meteorologické javy,  

- ukážky: procesuálne umenie; spolupráca vedeckého výskumu a umeleckej tvorby. 

a) návrh riešenia; 

b) procesuálny objekt alebo inštalácia elektrické javy... a hľadajú ich vyjadrenie vo 

výtvarnom jazyku (figuratívne alebo nefiguratívne zobrazenie), 

- žiaci analyzujú javy ako napr. správanie častíc pri chemickej reakcii, zmena jednej látky na 

inú, kyslé –zásadité –neutrálne prostredie, leptanie... 

- žiaci analyzujú javy ako napr. starnutie, rast, navieranie, hnitie, rôzne spôsoby 

rozmnožovania, pohyb a migráciu, mimikry, rôzne zmyslové vybavenie živočíchov, 

symbiózu, asimiláciu, predátorstvo... 

2. hudba a príroda, človek voči prírode - príroda ako partner človeka 

- hudba prírody, Zeme, vesmíru...; základy akustiky; prírodné motívy v hudbe; obrazy a 

výjavy z prírody v hudbe; pastorálnosť; ľudové piesne o hore, poli, lese, kvetoch, zvieratách; 

podobne pop. piesne (Balada o poľných vtákoch...); 

- prejavy života v hudbe: rast, delenie, genetické väzby - hudba národov, rás ... 

- zvuky okolo nás – živá a neživá príroda ... 

C. Saint - Saëns: Karneval zvierat; ľudové a umelé piesne;  

Čajkovskij, Vivaldi, Haydn (vtáčiky); 

Hatrík: Vysoký otec, široká mať / Nie som človek, predsa žijem / Ecce quod Natura..., 

- všetko vhodné z iných okruhov... piesne a skladby o rastlinách, živočíchoch... 

- ochranárske a environmentálne využitie hudby, piesne a hudba na výlete, k táboráku, k 

plavbe loďou, k pobytu pri mori; country; skauti; rituály mimoeurópskych kultúr  

- privolávanie dažďa v Afrike, vítanie slnka v Číne, černošské spevy o Misissippi... 

- hudba k jazdeniu na koni 

III. POPULÁRNA KULTÚRA 

1. Umenie a gýč 

- tvorivé umenie, stredoprúdová produkcia, gýč; páčivosť; vkusové preferencie rôznych 

vekových a sociálnych skupín  

- Vzťahy medzi umením a gýčom; manipulácia vkusu reklamou, televíznymi zábavnými 

formátmi; ľudová pieseň a jej spracovania; dychovka; hudba k reklame; hudobné videoklipy a 
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prezentované hodnoty; hudobné relácie vo verejnoprávnej a komerčných TV z pohľadu 

konzumu žiakov; vzory správania v hud. videonahrávkach; symbolické reprezentácie kultúry 

mladých, štýlu života vo videoklipoch. 

- ukážky hudobného, výtvarného, filmového, literárneho gýča;  

- hudba k reklame a jej pôvod v umení; 

- hudba ku gýčovým filmom, Senzi Senzus a pod., cigánska kaviarenská hudba, 

F. K. Veselý, retro, oldies... umelecká aktualizácia gýča:  

Lasica spieva Veselého, Bratislava Hot Serenaders; 

- pop artové reakcie na gýč, reakcie na gýč a na stratégie reklamy v súčasnom výtvarnom 

umení 

- vytváranie reklám s použitím umeleckej hudby, paródia, irónia, hľadanie sentimentálnych 

spomienok (Takí sme boli, Stužková mojich rodičov, Babička a dedko si hrajú a spomínajú, 

deformovanie hudby do podoby „automatu“, neznesiteľnej sladkosti, sentimentu  

- tvorba skečov, scénok, humorných výstupov... 

2. Vzory a vlastná tvár 

1.možnosť:  

telový dizajn / úprava tváre a účesu, vizážistika, make-up 

- žiak analyzuje štýl obliekania, účesu a tváre svojich obľúbených hrdinov, hviezd, vzorov a  

hľadá vlastný štýl; 

a) žiaci vychádzajú z fotografie tváre (vlastnej, spolužiakovej.); z papiera vystrihujú a 

prikladajú rôzne tvary účesu, doplnky; vzájomne si skúšajú niektoré možnosti líčenia 

tváre s posilnením rôznych typov výrazu; výsledky môžu zaznamenávať fotograficky; 

úlohu je možné simulovať aj v počítači 

- ukážky: možnosti vizážistiky; rôzne štýly; bodyart; štýly hviezd showbiznisu, 

- návrhy (na fotografiách), alt. realizácie úprav na tvárach spolužiakov; odevné 

doplnky; prezentácia: módna prehliadka, dokumentácia (foto, video),  

b) návrh vzoru tetovania; realizácia na časti tela fixmi, ktoré napodobňujú tetovanie 

2. možnosť:  

postfotografia /digitálne montáže, aplikácie, transformácie fotografie, alt.: fotoinštalácia 

a) zmeny fotografie prostredníctvom digitálneho spracovania (transformácie, filtre, 

morfing, montáže...); digitálny obraz vo svojej technickej podstate – pixle ako 

výtvarný výrazový prostriedok (mozaika–podobnosť a rozdiely s digitálnym obrazom) 

b) fotoinštalácia: inštalovanie fotografií v prostredí, hľadanie súvislostí fotografického 

obrazu a prostredia nadväznosť tvarov, to isté na fotografii konfrontované  tým istým 

v skutočnosti, vtipné komentovanie, významová zmena prostredia prostredníctvom 

ukážky: rôzne polohy postfotografie; technické možnosti filtrov, vrstiev a 

transformácií, digitálne manipulovaná  fotografia; fotografovanie a postprodukcia v 

počítači;  prezentácia–výstava a diskusia 

IV. KOMPLEXNÉ PROJEKTY 

Spoločný interdisciplinárny projekt skupiny žiakov 

1. možnosť:  

film, video  

komplexná projektová úloha – príprava a nakrútenie filmového záberu, (akcie, scény) 

a) projektová kolektívna úloha  

- filmový štáb: žiaci si rozdelia úlohy v tvorivej skupine (scenárista, režisér, skladateľ hudby,  

zvukové efekty, scénograf a kostymér, kameramani, herci, šepkári, produkcia, klapka ...) 

a nakrútia filmový záber, krátky filmový klip, 

b) projektová individuálna úloha: 
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- žiaci si pripravia krátky scenár, rozpracuje jednotlivé zábery, postavu(y), navrhne prostredie 

a krátky príbeh (možnosť minimalistického riešenia); podľa scenára realizuje krátky 

videofilm (v prípade nedostatočného technického vybavenia ostáva pri návrhu), 

- teoretická príprava na rôzne funkcie vo filmovom štábe;  

- ukážky z práce štábu, krátky videoklip 

2. možnosť: 

Architektúra architektonický návrh a model  

a) architektonická súťaž na konkrétne zadanie - architektonická úloha,  

- architektonický návrh, (kresba, model) 

- architektonický „projekt“,  

- teoretická príprava na rôzne funkcie v práci projektanta a architekta; 

- ukážky rôznych štádií projektovania architektúry;  

- ukážky rôznych polôh a typov architektúr, 

- návrh (príp. model) ako kolektívna práca podľa zadania; 

b) návrh budovy vo vzťahu k prostrediu:  

prírodné, mestské, vidiecke, historické podzemné, nadzemné, vodné, vzdušné 

3. možnosť: 

výchovný koncert pre žiakov  

- scenár, výber hudby, realizácia koncertu, reprodukovaná hudba, vlastná produkcia žiakov 9. 

ročníka, možnosti zapojenia scénografie, videa. 

4. možnosť: 

Fantastické a magické v umeniach. 

Hudba a zvuk ako zdroj emocionálnych zážitkov... 

Balada. Nocturno. Rituál. Rozprávka. výber hudby, 

balady J. Bottu: Žltá ľalia, Margita a Besná, 

B. Felix: Nitriansky pernikár (HV/5)  

J. Hatrík: Balady o dreve, Statočný cínový vojačik, Bájky o levovi  

H. Berlioz: Fantastická symfónia, 

M. de Falla: Začarovaná láska 

A.Dvořák: Svatební košile, Vodník, Holoubek... 

F. Chopin: Nokturná, M. P. Musorgskij: Noc na Lysej hore 

P. Ducas: Čarodejníkov učeň 

F. Schubert: Kráľ duchov 

Vytvorenie vizuálneho prostredia k balade, rozprávke. 

Výber vhodnej hudby na umocnenie deja. 

Zhudobnenie vybraných častí predlohy. 

Hra na hudobných režisérov. Hra na hudobných skladateľov.  

Vytvorenie videoklipu. Ozvučenie filmu.  

Vytvorenie zvukového a vizuálneho nosiča (CD, DVD). 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 
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1. Charakteristika predmetu 

 Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti  

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen  

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne  

využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností  a 

návykov. 

 

2. Organizácia predmetu 

V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom 

  

3. Ciele predmetu 

 Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť  žiakom  rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni,  

osvojovať si,  zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju 

pohybovú  gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, 

prostredníctvom  vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o zdravie, vytvárať trvalý 

vzťah k pohybovej  aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na  ich záujmy, 

predpoklady a individuálne  potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu 

schopnosti celoživotnej  starostlivosti o vlastné zdravie. 

Špecifické ciele predmetu  sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií: 

Pohybové kompetencie 

-žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb. 

-žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia. 

-žiak má osvojené primerané  množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie  

-žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

-žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

-žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

-žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 

-žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 

-žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných noriem.  

-žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

-žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej  činnosti 

-žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

-žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

Komunikačné kompetencie 

-žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

-žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno- časových 

aktivít. 
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Učebné kompetencie 

-žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

-žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie 

-žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

-žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

-žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

Postojové kompetencie 

- žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, 

- žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera, 

- žiak dodržiava princípy fair-play, 

- žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 

- žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

  

4. Obsah predmetu 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý 

tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 

správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej 

hodnotení a pohybové prostriedky.  

V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch modulov. 

I. Zdravie a jeho poruchy 

II. Zdravý životný štýl 

III. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

IV. Športové činnosti pohybového režimu 

 

Ciele jednotlivých modulov 

I. Zdravie a jeho poruchy 

- pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

- mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými 

prostriedkami 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc 

- vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie 

- mať vytvorenú hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto 

II. Zdravý životný štýl 

- poznať a dodržiavať zásady správnej výživy 

- zaradiť využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase 

- mať predstavu o svojich pohybových možnostiach 

- pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy 

- pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie 
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III. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností 

- vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov 

- vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti 

IV. Športové činnosti pohybového režimu 

- využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti 

- vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti 

- prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti 

- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach 

- mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti 

 

PREHĽAD TEMATICKÝCH CELKOV 

Základné tematické celky 

 Poznatky z telesnej výchovy a športu 

 Všeobecná gymnastika 

- kondičná 

- základná:  

 akrobatické cvičenia 

 skoky a obraty 

 cvičenia na náradí a s náradím 

 cvičenia s náčiním 

 relaxačné a dychové cvičenia 

 poradové cvičenia 

- rytmická 

- kompenzačné cvičenia 

 Atletika 

 Základy gymnastických športov 

- športová gymnastika 

- moderná gymnastika 

 Športové hry 

 Plávanie 

 Sezónne činnosti 

 Povinný výberový tematický celok 

 Testovanie 

 

Výberové tematické celky 

 Výberový tematický celok 

Do výberového tematického celku je možné zaradiť pohybové činnosti, na ktoré má 

škola podmienky, o ktoré majú žiaci záujem a pri ich vyučovaní sú dodržané bezpečnostné 

predpisy. 

Medzi takéto aktivity môžeme zaradiť bedminton, florbal a pohybové aktivity ako 

aerobic, korčuľovanie, korčuľovanie in-line, rozvoj silových pohybových schopností 

v posilňovni, tance. 

Pri rozvoji silových schopností prihliadať na telesný rozvoj a pohlavné osobitosti 

žiakov. Podmienkou pre zaradenie ľadového hokeja je umelá alebo prírodná ľadová plocha 

(nie zamrznutá voľná plocha) a použitie týchto ochranných prostriedkov: prilby, pevných 

rukavíc, chráničov predkolenia na futbal a chráničov lakťov. 

Výstupný vzdelávací štandard 

 Poznatky z telesnej výchovy a športu 
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- základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa (ranné cvičenie, spontánna   

  pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod.), 

- úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností, 

- význam správnej životosprávy pre pohybový výkon a negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu a  

   nedovolených látok na zdravie a pohybový výkon, 

- telesné zaťaženie, meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii, 

- poznatky o rozvoji a diagnostikovaní základných pohybových schopností, 

- poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostikovaní, 

- základné poznatky z biológie človeka a účinok pohybovej aktivity na vlastný organizmus, 

- úspechy našich športovcov na OH, MS, ME, 

- olympijská výchova so zameraním na poznatky o Medzinárodnom olympijskom výbore,  

  Slovenskom olympijskom výbore (poznať jeho  symboliku), o olympijských hrách,   

   kalokagatii a fair-play, 

- prvá pomoc pri drobných poraneniach. 

 Všeobecná gymnastika 
- cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti, 

- technicky správne polohy a pohyby hlavy, trupu, nôh, paží, lokomócie, cvičenie na- a s   

  náradím, s náčiním, tyče, aeróbne činky, expandre, netradičné), výrazová estetika  

   rytmických a aerobikových pohybov vykonávania všeobecných gymnastických činností, 

- cvičebný program na zlepšovanie stavu pohybového a oporného aparátu tela s cieleným  

   rozvojom pohybových schopností a zručností, 

- formovanie telesných proporcií, kultivovaného prejavu osobnosti žiaka. 

 kondičná gymnastika 

- kľuky v kľaku, kľuky vo vzpore stojmo vpredu, vzadu, kľuky vo vzpore ležmo vpredu,  

  vzadu znožmo, roznožmo, 

- výpony, poskoky, skoky odrazom obojnožne, jednonožne, 

- záklony trupu v ľahu vpredu; sed – ľah vzadu, 

- zhyby vo vise, vo vise stojmo, vise ležmo na rebrine, hrazde, kruhoch, bradlách. 

 základná gymnastika 
Akrobatické cvičenie: 

- ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením; sed roznožmo,   

  hlboký predklon;  sed znožmo predklon;   - kotúle vpred, kotúle vzad s rôznou  

  východiskovou a výslednou polohou, väzby kotúľov so skokmi a obratmi, 

- stojka na rukách oporou rúk na lavičku, stojka na rukách s dopomocou o rebrinu (stenu),  

  stojka na rukách s polohou nôh bočne, čelne, 

- premet bokom s dopomocou, premet bokom samostatne, 

- podpor stojmo prehnute vzad (most na hlave, most vo vzpore na rukách). 

Skoky a obraty: 

- skoky odrazom obojnožne – znožmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznožmo čelne, bočne, s  

   obratom o 180° - 360°, 

- obraty obojnožne v postojoch – prestupovaním, krížením, prísunom. Obraty jednonožne  

  prednožením o 180°- 360° . 

Cvičenie na náradí a s náradím: 

- rebriny: rúčkovanie v podpore ležmo, vo vise prednosy skrčmo, prednosy, postupovanie po  

  rebrinách, výdrž v zhybe, odrazom z nôh zhyby, 

- lavičky, nízka kladina: chôdza vpred, vzad, bokom; beh; poskoky, skok striedavo strižný;  

  váha predklonmo; obrat znožmo o 180° v drepe, podrepe, stoji; 

- zoskok odrazom obojnožne – znožmo, roznožmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo   

  prednožmo. Väzby, zostava (1 - 2 – 3 dĺžky náradia), 

- preskok: opakované odrazy z mostíka pri opore (rebrina, spolu cvičiaci), nadväzné odrazy   



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 496 

  z viacerých mostíkov, letová fáza znožmo, roznožmo čelne, skrčmo prípätmo, skrčmo  

 roznožmo s doskokom na žinenky (medzi mostíkmi krátky beh);  odrazom z mostíka  

 výskok do vzporu drepmo, vzporu roznožmo; skrčka, roznožka, odbočka, 

- hrazda: zhyb stojmo, zhyb;  vis vznesmo, vis strmhlav, vis vznesmo roznožmo bočne;   

 vymyk; prešvihy únožmo vpred, vzad; zoskoky -  prekot vpred, zákmitom doskok na  

  podložku, 

- lano: šplhanie. 

Cvičenie s náčiním: 

- švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, striedavonožne.  

  Väzby, zostava, pohybová skladba, 

- tyč, priamivé cvičenia, cvičenia zvyšujúce pohyblivosť kĺbov, chrbtice, elasticitu svalov, 

-  plná lopta, lopta – kotúľanie, hádzanie a chytanie, 

- šatka – oblúky, kruhy osmy, vlnenie, hádzanie a chytanie. Väzby, zostava, pohybová  

  skladba, rope skiping. 

Relaxačné a dychové cvičenie: 

- aktívna kinetická relaxácia a pasívna kinetická relaxácia, 

- cvičenie prehĺbenia nádychu a výdychu v stoji, vo vzpore kľačmo, v sede, drepe, predklone. 

Poradové cvičenie: 

- nástup, pochod, povely. 

 rytmická gymnastika: 
- cvičenie na taktovanie (tlieskanie, tamburína), hudbu - pérovanie, pohupy, kroky, chôdza,  

  behy, rovnováhové cvičenie, obraty, skoky s pohybmi hlavy, paží, trupu vo vysokých a  

  nízkych polohách v 2/4, 3/4 a 4/4 takte bez náčina, s náčiním. Prísunný, poskočný,  

  premenný (polkový) krok v 2/4 takte; prísunný, valčíkový, mazurkový v ¾ takte.   

   Rytmické cvičenie navzájom spájať, 

-  pohybová skupinová skladba na 32 – 64 dôb na hudbu. 

 kompenzačné cvičenia: 

- odstraňovanie a korigovanie telesných a pohybových nedostatkov spôsobených   

   jednostrannou sedavou činnosťou, 

- cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov, pasívne – sed roznožmo, predklon; ľah  

  vznesmo; pohyby ťahom – v ľahu prednožiť skrčmo P/Ľ nohu, chytiť za predkolenie a  

   ťahať k trupu; aktívne – švihanie nohy v ľahu, stoji do prednoženia, unoženia, zanoženia, 

- cvičenia posilňovacie zamerané lokálne na problematické časti tela. 

 Atletika 
- základy racionálnej techniky pohybových činností (atletická abeceda, nízky a polovysoký  

  štart, švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový a prekážkový beh, skok do  

  diaľky skrčmo a kročmo, skok do výšky, hod loptičkou a granátom, vrh guľou), 

- rozvoj kondičných a koordinačných schopností, 

- základné (pomocné) funkcie rozhodcu a organizátora atletických súťaží, 

- využitie základných atletických lokomócií pri rozvoji telesnej zdatnosti a pohybovej  

  výkonnosti. 

 Základy gymnastických športov 
- cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-koordinačné, koordinačné schopnosti, 

- prípravné  a imitačné cvičenia,  polohy a pohyby častí  tela,  lokomočné  pohyby,   

  akrobacia,  cvičenie na-  a s  náradím,  s náčiním,  výrazovo-estetické prostriedky  

  gymnastických a aerobikových pohybov, 

- kondičná zložka, technická zložka gymnastických športov. 

 športová gymnastika – prostné, hrazda, preskok, kladina - D, kruhy – CH: 
Prostné – zostava na páse (žinenkách), 1 - 2 rady. 

Akrobacia: 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 497 

- ľah vznesmo; stojka na lopatkách znožmo, s čelným, bočným roznožením; kotúle  

 vpred, kotúle vzad v rôznych obmenách východiskovej, hlavnej, výslednej polohe,  

  kotúľové väzby, 

- stojka na rukách s rôznou polohou nôh, stojka na rukách – kotúľ vpred, 

- premet bokom, väzby s kotúľom vpred, vzad, stojkou na rukách -kotúľ vpred, 

- podpor stojmo prehnute vzad. 
        Skoky a obraty: 

- skoky  odrazom  obojnožne  –  znožmo,  skrčmo  prípätmo,  skrčmo,  roznožmo  čelne,   

  bočne,  s obratom  o 180°  -  360°.  Skok  odrazom  jednonožne s prednožením  

   striedavonožne (nožnice), upažiť, 

- obraty obojnožne v postojoch. 

       Rovnovážne cvičenie 

- váha predklonmo. 

       Cvičenie kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov 

- sed roznožný. 

Hrazda po ramená 

- výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy únožmo vpred, vzad, zoskok. 

Preskok 

- skrčka, roznožka, odbočka. 
Nízka kladina  

- chôdza, tanečné kroky, predskok, 2 skoky, rovnovážny cvičebný tvar, obrat jednonožne o  

  180°; ľah vznesmo/kotúľ vpred, zoskok odrazom obojnožne s roznožením čelne, skrčmo  

  prednožmo. 

Kruhy  

- kmitanie vo vise, vis vznesmo, vis strmhlav, zhyb vo vise. 

 moderná gymnastika 
švihadlo  

- preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, skrižmo, striedavonožne; krúženie –  

  kruhy, osmičky; kmitanie; hádzanie a chytanie, 

lopta  

- kotúľanie a prevaľovanie; odrážanie; hádzanie a chytanie; vyvažovanie, 

šatka 
- oblúky, kruhy osmičky, vlnovky, hádzanie a chytanie. 

 Športové hry 
- kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti, 

- popísať a prakticky ukázať správnu techniku herných činností jednotlivca: 

  basketbal – prihrávka jednou rukou od pleca, dribling, streľba zhora z miesta, z krátkej a  

  strednej vzdialenosti, bránenie hráča bez lopty a s loptou. 

  futbal – prihrávka, tlmenie lopty, streľba, dribling, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou. 

  hádzaná - prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling, streľba zhora z  

  miesta, skokom do bránkoviska, obsadzovanie útočníka bez lopty s loptou. 

  volejbal – odbitie horné na mieste, po pohybe, nad seba, pred seba, odbitie pod uhlom,  

  spodné podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba. 

 Sezónne činnosti 

Cvičenia v prírode 

- presun mierne členitým terénom s prekonávaním terénnych prekážok,  

- cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach,  

- nosenie prírodných predmetov jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene,  

  brvná a pod.)  

- orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu,  
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- orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu,  

- výber, prípravu a likvidáciu ohniska,  

- základné pravidlá ochrany životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok,  

- praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž srdca, protišokové opatrenia,  

  stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, omrzlín, popálenín),  

- jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, predchádzanie jazdu zručnosti.  

 Povinný výberový tematický celok (florbal) 

- kondičná príprava, základné kondičné a koordinačné schopnosti, popísať a prakticky ukázať   

  správnu techniku herných činností jednotlivca: palicová technika, vedenie loptičky,  

  prihrávky na mieste a v pohybe, streľba na bránu, hra brankára, obrana hráča s loptičkou,  

  útočné  a obranné kombinácie. 

 Testovanie 

- zdravie, kondícia, pohybové schopnosti. 
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OBSAH VZDELÁVANIA PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM A ĎALŠÍMI 

PERVAZÍVNYMI VÝVINOVÝMI PORUCHAMI S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM 

 

 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Katolícke náboženstvo je výchovno-vzdelávacím predmetom a vyučuje sa 

podľa učebných osnov schválených Konferenciou biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 

na svojom plenárnom zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 

Stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Žiaci si prostredníctvom neho majú osvojiť 

elementárne vedomosti a skúsenosti, ktoré neskoršie ovplyvnia ich život a budú mať 

neodmysliteľný vplyv na ich celkový pozitívny postoj k životu. Žiakom sprostredkúva 

základné pravdy o Bohu, na základe ktorých sa budú aj ďalej formovať a rozvíjať 

v kresťanskom životnom štýle vo všetkých oblastiach spoločenského a osobného života. 
Vyučovanie náboženstva je priestor, kde sa žiaci učia kresťanským postojom a kresťanskému životu. 

Na cirkevnej ŠZŠ sa KNB vyučuje ako povinný predmet vo všetkých ročníkoch.  

 

2. Organizácia predmetu 

Školský vzdelávací program stanovuje v prípravnom ročníku vo vzdelávacej oblasti 

Človek a hodnoty 1 - hodinovú dotáciu. vyučovacie hodiny, ŠVP neurčuje hodiny v tomto 

predmete v prípravnom ročníku. Počet hodín je navýšený, so zohľadnením zamerania školy ( 

cirkevná škola ). Učivo KNB je usporiadané do ročníkových tém, pričom téma v prípravnom 

ročníku je zhodná s ročníkovou témou 1. ročníka „Cesta radosti“. Ročníkový symbol je srdce. 

Žiak sa oboznamuje so základnými informáciami z  tém, pričom sa využívajú prevažne 

výtvarné techniky na osvojenie elementárnych vedomostí. 

 

3. Ciele predmetu 

- spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku  

- vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu , osvojiť si vonkajšie prejavy lásky  

 

4. Obsah predmetu 

Obsah učiva tvoria témy, ktoré sa neskôr v prvom ročníku špirálovite rozvíjajú: 

I.    Zoznamujeme sa navzájom 

II.  Zoznamujeme sa so školou 

III. Rodina, ja a kamaráti 

IV. Príroda Božie dielo 

V.   Doplnkové témy 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky): 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese 

jedným z kľúčových. Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej 

forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich 

výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo, výrazne uľahčujú 

orientáciu osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova v jeho písomnej podobe ako symbolu reality možno ovplyvňovať 

ich každodenný praktický život a vstupovať do priameho usmerňovania ich jednotlivých 

činností aj bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, gramatika a sloh. Základy písania sa vyučujú v samostatnom vyučovacom predmete 

rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie. Obsah a ciele obidvoch súčastí uvedeného 

predmetu sa úzko prelínajú a v závislosti od schopností každého žiaka sa možno v ňom 

prednostne zamerať na jednu alebo druhú jeho súčasť. 

Pri využívaní blokového vyučovania pre žiakov s AU alebo PVP s MP je možné jednu 

vyučovaciu jednotku slovenského jazyka rozčleniť tak, že v rámci jedného bloku sa možno 

venovať aj učivu preberanému v inej zložke tohto predmetu. 

Časové vymedzenie pre nadobúdanie jednotlivých vedomostí, zručností a návykov sa 

prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka počas jednej vyučovacej jednotky, ale aj v 

celkovom časovom trvaní nácviku určitej zručnosti. 

Pre nehovoriaceho žiaka uplatňujeme len tie ciele a obsah, ktoré sú pre neho 

zvládnuteľné, resp. ich doplníme na základe odborných odporúčaní a vlastného 

prognostického odhadu. 

V časti PROCES sa nachádzajú odporúčania pre vyučovanie učiva príslušného 

ročníka, pričom jednotlivé odporúčania sú využiteľné nielen v tom ročníku, v rámci ktorého 

sú uvedené. V závere obsahu predmetu je prehľadná tabuľka s poradím písmen a 

spoluhláskových skupín tak, ako sa postupne vyučujú na jednotlivých úrovniach všetkých 

ročníkov. 

Čítanie a literárna výchova 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, 

reprodukcie obsahu textu u žiakov s AU alebo PVP s MP nie je možné zovšeobecniť 

a prezentovať ako univerzálne uplatniteľné. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné 

dodržiavanie tohto rámca obsahu predmetu. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci 

môžu prejaviť taký záujem o čítanie, že pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek 

priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú dostatočne prístupní metódam osvedčujúcim sa pri 

ostatných žiakoch a nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ 

hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu 

učiva, dokáže patrične odôvodniť. 

Môže sa stať, že žiak má napriek mentálnemu postihnutiu zvládnuté základy čítania už 

pri nástupe do školy. V tom prípade je nutné v jeho individuálnom vzdelávacom programe v 

zložke čítanie nadviazať na jeho úroveň čítania a nie mechanicky dodržiavať postup určený v 

učebných osnovách ročníka, do ktorého je zaradený. Pre niektorých žiakov s AU alebo PVP s 

MP nácvik čítania vychádzajúci z hláskovania a spájania hlások do slabík, ktoré izolovane 

nemajú žiadny význam, je nepochopiteľné a nezmyselné. Analyticko-syntetickú metódu 

nácviku čítania je vhodné u týchto žiakov nahradiť metódou globálnou. Vychádza sa pri nej z 

učebnice Moje učenie (A. Šedibová). Nie je záväzné učiť žiaka všetky tvary písmen veľkej a 

malej, tlačenej a písanej abecedy, pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen 
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veľkej tlačenej abecedy, treba však pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie – 

(malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, 

možno mu pri preberaní každého písmena pridať aj tvar malého tlačeného, veľkého písaného 

a malého písaného písmena. Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u 

žiaka presiahne úroveň jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou 

chápania čítaného textu. Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy využívať aj 

ilustrácie znázorňujúce kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a 

pod.) alebo skutočné predmety, resp. predvádzanie činností. 

Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré predchádzajú učeniu čítať, ale aj 

pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho upútali témami jemu blízkymi, 

ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena. Obsah textov pripravovaných pre 

žiaka na čítanie a literárnu výchovu by mal rešpektovať skutočnosť, že chápanie textu, viet a 

odkazov, a to aj pre tých žiakov, ktorí disponujú dobrými rozumovými schopnosťami, sťažuje 

charakteristická črta autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch - doslovné 

chápanie slov a slovných spojení. Ide napr. o dôslednú konkretizáciu („preskočiť riadok” v 

skutočnosti znamená niečo iné, než čo žiadame od žiaka pri čítaní), o stotožňovanie počutého 

a čítaného s tým, čo dieťa už pozná (výraz v literárnom príbehu “zomrieť od smiechu“ vyvolá 

v žiakovi opačnú predstavu, než sa ustáleným slovným spojením sleduje), o neschopnosť 

postrehnúť moduláciu hlasu (je ťažké, často až nemožné využívať prostriedky 

metakomunikácie). Nevyužívanie (nezvládanie) modulačných prvkov hlasu je nutné u žiakov 

rešpektovať (monotónne čítanie a pod.) napriek tomu, že učebné osnovy uvádzajú aj nácvik 

modulácie hlasu, keďže niektorí žiaci ho môžu zvládnuť. 

Gramatika a sloh 

Charakteristika osobitostí pri vyučovaní zložiek gramatika, sloh a literárna výchova je 

postupne uvedená v časti obsahu vzdelávania pre 5. – 9. ročník. Je nevyhnutné oboznámiť sa 

s ňou pred začatím vypracovávania individuálneho vzdelávacieho programu pre žiaka 

ktoréhokoľvek ročníka, vrátane prvého stupňa, nakoľko vzájomnú súvislosť učiva v predmete 

slovenský jazyk a literatúra nie je možné presne rozčleniť. Z formálneho hľadiska nie je 

únosné, aby sa v texte obsahu vzdelávania opakovali rovnaké časti súvisiace s uplatnením 

určitého učiva vo viacerých ročníkoch pri rôznej úrovni. 

Vzhľadom na spoločné prvky v zložkách čítanie - literárna výchova a sloh navzájom úzko 

prepojené, je možné časovú dotáciu vyhradenú na čítanie využiť najmä na nácvik techniky 

čítania a čítania s porozumením a ďalšie prvky možno pričleniť do zložky sloh, aj keď ich 

takto učebné osnovy neuvádzajú. Pri inej príležitosti rozvíjanie žiakových zručností v obsahu 

vzdelávania pričlenených k slohu možno uplatniť v zložke čítanie a literárna výchova, resp. v 

zložke gramatika. 

Rozvíjanie slovnej zásoby je prirodzený proces, ku ktorému dochádza pri 

pedagogickom pôsobení na žiaka. Rozlišujeme prirodzené rozvíjanie slovnej zásoby – patria 

sem všetky slová, ktorým žiak postupne rozumie (pasívny slovník), alebo ich sám používa 

(aktívny slovník) a cielené rozširovanie slovnej zásoby žiaka. V predmete slovenský jazyk 

v každej jeho zložke sa využívajú nové pojmy v písomnej forme na vytváranie databázy pre 

každého žiaka, ktorou je „čítaná slovná zásoba” a „písaná slovná zásoba”. Tvoria ju slová, 

ktoré sa žiak naučí postupne čítať či písať tak, aby si ich vybavoval ako vytvorené stereotypy. 

Nehovoriaci žiaci aspoň v pojmovej podobe v spojení s ilustráciou, ktorú vedia k danej 

situácii priradiť. Cielene nacvičované slová jeho čítanej aj písanej slovnej zásoby je vhodné 

zaznamenávať do tzv. osobného frekvenčného slovníka, ktorý možno kedykoľvek využívať 

na udržiavanie nadobudnutých „čítacích“ stereotypov. Osobný frekvenčný slovník je vhodné 

využívať aj v slohovej výchove, najmä pri nácviku čítania a písania zmysluplných odkazov, 

vyjadrení. 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, rytmicko – pohybová 

učebňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 
CIELE 

- naučiť žiaka sústrediť sa na usmernený výkon v priestore a čase vyhradenom pre 

vyučovací predmet čítanie, 

- rozvinúť upriamenie pozornosti na vnímanie predmetov, ktoré obklopujú žiaka v škole 

a na pozorovanie cielenej činnosti učiteľa, 

- utvoriť predpoklady pre vnímanie nakresleného symbolu/obrázka ako dorozumievacej 

jednotky. 

OBSAH 

Utváranie stereotypného správania žiaka pri organizácii priestoru a času pre prácu s 

pomôckami a ďalšími vecami, využívanými predovšetkým v tomto vyučovacom predmete. 

Nácvik správneho sedenia pri manipulácii s kartičkou, papierom, knižkou, modelmi. 

Rozvíjanie základných schopností súvisiacich s vnímaním a akceptovaním činností dôležitých 

pre osvojovanie si práce so symbolom. Upriamenie pozornosti na určený objekt, obrázok, 

ilustráciu, nákres. 

Vedieť upriamiť pozornosť na vnímanie slova ako základnej dorozumievacej jednotky, alebo 

na symbol (znak, gesto...) pri augmentatívnej komunikácii. 

Nácvik porozumenia symbolu alebo gestu, slúžiaceho pre označenie predmetov a činností. 

2. úroveň 

CIELE 

- Naučiť žiaka sústrediť sa na usmernený výkon v priestore a čase vyhradenom pre 

vyučovací predmet čítanie, 

- rozvinúť upriamenie pozornosti na vnímanie predmetov, ktoré obklopujú žiaka v škole 

a na pozorovanie cielenej činnosti učiteľa, 

- utvoriť predpoklady pre vnímanie nakresleného symbolu ako dorozumievacej jednotky, 

- vytvoriť algoritmus vedúci k sústredeniu sa na usmernený výkon vo vyhradenom priestore 

a čase pre vyučovací predmet čítanie, 

- naučiť zoskupiť rovnaké (resp. podobné) predmety podľa ich charakteristických znakov, 

- vedieť upriamiť pozornosť na vnímanie slova ako základnej dorozumievacej jednotky, 

alebo na symbol (znak, gesto...) pri augmentatívnej komunikácii. 

OBSAH 

Zameriavanie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres. 
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Pomenovávanie predmetov, javov, činností, obrázkov, ... . 

Vyhľadávanie tvarovo/farebne rovnakých jednotlivých predmetov/obrazcov spomedzi 

predmetov/obrazcov usporiadaných v jednom rade/dvoch radoch, nácvik postupovania zľava 

doprava. 

Vyhľadávanie tvarovo/farebne odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v jednom 

rade/dvoch radoch zľava doprava. 

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti, 

tvaru, farbe. 

3. úroveň 

CIELE 

- Naučiť žiaka sústrediť sa na usmernený výkon v priestore a čase vyhradenom pre 

vyučovací predmet čítanie, 

- vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku, 

- vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

- vedieť zoskupiť rovnaké (resp. podobné) predmety podľa ich charakteristických znakov, 

- vedieť upriamiť pozornosť na vnímanie slova ako základnej dorozumievacej jednotky, 

alebo na symbol (znak, gesto...) pri augmentatívnej komunikácii. 

OBSAH 

Zameriavanie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres. 

Pomenovávanie predmetov, javov, činností, obrázkov. 

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti, 

tvaru, farbe. 

Vyhľadávanie tvarovo/farebne rovnakých jednotlivých obrazcov spomedzi navzájom 

podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava. 

Vyhľadávanie tvarovo/farebne odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v radoch 

(zľava doprava). 

Nácvik chápania a vyjadrenia polohy predmetu – hore, dolu, na kraji, v prostriedku/uprostred, 

na konci, pred, za, nad, pod, atď. – nie je potrebné nacvičiť v priebehu školského roka všetky 

pojmy, alebo naopak, žiakom, ktorí zvládnu tieto základné, možno pridať ďalšie (vyššie, 

nižšie, vľavo, vpravo, ...). 

Cvičenie rozlišovacej schopnosti na skupinách obrazcov. 

Nácvik rytmizovaného textu (rečňovanky, vyčítanky, ...). 

Priraďovanie slovných pomenovaní k predmetom denného používania, jednoduchým 

a výstižným obrázkom, fotografiám. 

Priraďovanie obrázkov, predmetov, fotografií k ich slovným pomenovaniam. 

Nácvik spoznávania (čítanie) niektorých písmen, slov. 

PROCES: 

Po zoznámení žiaka s priestorom, v ktorom sa bude realizovať predmet slovenský 

jazyk a literatúra, sa žiak oboznámi s objektmi, ktoré sa budú využívať v začiatočných fázach 

vyučovania predmetu. Prvoradou úlohou je nerozptyľovať pozornosť žiaka rôznorodosťou 

predmetov, dôležité je mať pripravený materiál alebo publikáciu, o ktorej predpokladáme, že 

sa stane východiskovou pri našej práci; môže to byť učebnica Moje učenie (A. Šedibová), 

alebo iné učebnice a pracovné listy (pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, pre žiakov s chybami a poruchami reči, so sluchovým postihnutím alebo 

postupne tvorené vlastné pracovné listy prispôsobované individuálnym potrebám žiaka). 

Potrebná je vlastná databáza kartičiek, z ktorých vyberáme pre každého žiaka tie, ktoré sú pre 

neho vhodné a na každý vyučovací blok len taký počet, ktorý je schopný vnímať a rozlišovať. 

V prípravných fázach je dôležité upevňovanie používaných slov s jednoduchou výslovnosťou 

(aj keď ide o produkciu slov len z našej strany), nácvik potrebnej disciplíny pri používaní 

predmetov určených pre žiaka a vytýčený postup, ktorý sa nemení (vytváranie algoritmu), 
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rozvíjanie sluchového a zrakového vnímania žiaka. Pri sledovaní obrázkov a čohokoľvek, čo 

sa usporadúva do radu, sa postupuje vždy zľava doprava. 

Rozvíjanie zmyslového vnímania je v predmete slovenský jazyk a literatúra upriamené 

na spoznávanie učiteľom pomenovaných predmetov a činností a ich symbolov a až po ich 

bezpečnom pasívnom ovládaní sa prechádza na ich pomenúvanie žiakom, ako jeho reakcií na 

danú otázku. Na začiatku je dôležitá práca najmä s priestorovými maketami/predmetmi, ktoré 

možno uchopiť do ruky, až neskôr prechádzame na obrazce. Pri vyhľadávaní rovnakých alebo 

podobných predmetov/obrazcov je potrebné, aby v každom rade, t. j. „v ponuke“ rôznych 

predmetov/obrazcov sa vyskytovala vždy len jedna dvojica rovnakých predmetov/obrazcov, 

po zvládnutí úlohy treba pripraviť ďalší takýto rad s inou rovnakou dvojicou. Pri vyhľadávaní 

odlišných predmetov/obrazcov sa do radu umiestnia vždy tri – štyri rovnaké  predmety a 

jeden iný. 

V rámci rozvíjania sluchového a zrakového vnímania sa nacvičuje aj určovanie polohy 

grafického znázornenia predmetu, zvyčajne obľúbeného, najskôr pojmami „hore, dolu, v 

prostriedku” a pod. Na určovanie polohy sa používajú obrázky nakreslené alebo nalepené na 

veľkom hárku papiera pripnuté na tabuli, ku ktorým sa pridávajú ďalšie obrázky; treba začať 

tak, aby pri určovaní polohy hore – dolu žiak menil pozíciu svojho tela: natiahnuť sa a 

zdvihnúť ruku k obrázku alebo predmetu, ktorý je „hore“, čupnúť si k obrázku, predmetu 

nachádzajúcom sa „dolu“, predmet „uprostred“ má žiak na úrovni predpažených rúk. Veľkosť 

hárka upevneného na tabuli je treba postupne zmenšovať až na formát A5 až A6, tak, aby žiak 

mohol vnímať pojem „hore, dolu, v prostriedku (uprostred)“ a dotknúť sa obrázka aj vtedy, 

keď nezmení polohu svojho tela. Ak to dispozícia žiaka umožní, je treba prejsť aj na nácvik 

určenia uvedených polôh na vodorovne umiestnenej podložke - zaužívaný pojem „hore“ teda 

žiak bude chápať aj vtedy, keď jeho situovanie na papieri v doslovnom význame = „ďalej od 

teba“, „dolu“ = „bližšie k tebe“, „v prostriedku“ = „ani hore, ani dolu“, t. j. medzi horným a 

dolným umiestnením. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky): 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme alebo ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných 

schopností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno 

od poškodenia sociálnych schopností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností 

komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo 

PVP s MP). V závislosti od miery postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie 

je cieľom predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností 

vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch, resp. 

v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich 

„čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť prispôsobenia vlastného 

správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru). 

Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie žiaka, je 

potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej komunikácie, ich 

posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností na nové situácie, 

nový kontext. Prvoradým cieľom vzdelávania je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

žiaka, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 
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zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej 

integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného 

času atď.) a v neposlednom rade samoobslužné schopnosti. Integráciu v dospelosti 

ovplyvňujú schopnosti postarať sa o seba, o domácnosť, atď. Súčasťou predmetu Rozvíjanie 

komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností je preto aj rozvíjanie sociálneho 

správania, sebaobsluhy a tzv. domáce zručnosti. 

Okrem vyučovacích hodín predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností 

a rozvíjanie sociálnych zručností sa na rozvíjaní a upevňovaní komunikačných schopností 

a sociálnych zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä slovenský jazyk 

a pracovné vyučovanie. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP s MP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí mať schopnosti nevyhnutné k nadväzovaniu interakcií. 

Členovia skupiny iniciujú a reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na ovplyvňovaní 

štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako prebieha interakcia, 

nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože aktivita sama je pre 

ne odmenou (aspoň čiastočne). U malých detí, ktoré nemajú pervazívnu vývinovú poruchu, sa 

sociálne kontakty prejavujú rôznymi formami sociálnych hier. Avšak základy sociálnej hry sú 

väčšinou naučené v izolácii od iných detí. (Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu, 

bicyklovať atď. samo, resp. bez asistencie iných detí.) To znamená, že dieťa naučené 

zručnosti nezačne automaticky využívať aj v aktivitách s inými deťmi. V ranom sociálnom 

vývine dieťa potrebuje zažiť rôznorodé sociálne interakcie, až potom ich začne samo 

vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa s AU alebo PVP s MP je od tejto prirodzenej cesty 

výrazne odlišný. 

Problémy, vyplývajúce z autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, 

neumožňujú deťom, aby sociálne zručnosti nadobúdali spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo 

sociálneho pochopenia. Z hľadiska používaných metód majú preto dominantnú úlohu 

kognitívne postupy a postupy terapie správania. Z rovnakého dôvodu deti naučené schopnosti 

neaplikujú spontánne v domácom prostredí. Je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o 

dosiahnutých pokrokoch detí a metódach ako ich preniesť domov - v oblasti komunikácie, 

sociálneho správania, sebaobsluhy i domácich zručností. Niektoré z uvedených cieľov je 

možné realizovať len v domácom prostredí.  

Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým ročníkom a úrovňou 

vzdelávania je rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: 

- žiadanie osobných potrieb, 

- reakcie na správanie iných ľudí, 

- komentovanie, 

- žiadanie informácií, 

- vyjadrovanie pocitov, 

- vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Vhodným východiskom je tzv. Laheyovej model vývinu reči, ktorý sa orientuje na 

jazykové schopnosti detí, komunikačné správanie, ako aj nerečové komunikačné správanie. 

Vychádza zo zákonitostí normálneho vývinu, pričom rešpektuje kognitívne a sociálne aspekty 

vývinu konkrétneho dieťaťa. Pri voľbe cieľov na najbližšie obdobie vychádzame 

z dosiahnutej úrovne troch základných dimenzií jazyka: obsahu, formy a pragmatiky. 

Obsah – o čom sa hovorí, alebo čo v reči rozumieme. Predstavuje sémantiku reprezentovanú 

vo vyjadrovaní. Vyvíja sa spontánne počas celého života. Existujú tri hlavné kategórie 

obsahu: predmety, vzťahy medzi predmetmi a vzťahy medzi dejmi. 
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Forma – spôsob prenosu informácií. Prenos informácií sa môže uskutočňovať 

prostredníctvom zvukov, pohybmi alebo postavením rúk, používaním komunikačných 

symbolov a rôznych komunikačných prostriedkov, ktoré plnia rolu podpornej 

(augmentatívnej) a/alebo náhradnej (alternatívnej) komunikácie. Augmentatívne systémy 

komunikácie majú podporovať už existujúce, ale pre bežné dorozumievanie nedostatočné 

komunikačné schopnosti. Alternatívne komunikačné systémy sa používajú ako náhrada 

hovorenej reči. 

Pragmatika – prečo dochádza ku komunikácii a ako sa uskutočňuje. 

Rozlišujeme tri základné aspekty pragmatiky: 

– prečo dochádza ku komunikácii, t. j.: interakcia, regulácia a kontrola medzi partnermi 

komunikácie, dosiahnutie osobných cieľov, vzbudenie pozornosti, 

– ako sa vyberajú formy vyjadrovania, aby slúžili potrebnej funkcii v danom kontexte. 

Časť správy je vždy nad jazyková : predmety, deje, vzťahy, atď., 

– ako upútať pozornosť, ako reagovať na prehovorenie inej osoby, ako ukončiť 

rozhovor, vedieť sa správať v roli počúvajúceho aj hovoriaceho, resp. toho, kto sa 

nejakou formou vyjadruje. 

Sekundárnym cieľom tohto vyučovacieho predmetu je zmierňovanie prejavov 

problémového správania. 

PROCES 

Ciele možno dosiahnuť používaním správnych foriem komunikácie (verbálnej a/alebo 

alternatívnej a/alebo augmentatívnej). 

Pri výbere správnych spôsobov komunikácie treba zohľadniť: aký je stupeň motivácie žiaka 

komunikovať, aký je repertoár neverbálneho komunikačného správania žiaka, či prejavuje 

žiak záujem o symboly, aká je kognitívna úroveň žiaka, aký komunikačný systém sa najlepšie 

hodí k spôsobu učenia žiaka, aké má žiak schopnosti na používanie zvoleného systému, aký je 

najjednoduchší spôsob komunikácie pre žiaka, ktorý spôsob komunikácie sa zdá byť 

najfunkčnejší pre žiaka, aká je pravdepodobnosť, že dieťa bude zvolený systém používať za 

rozličných okolností, aké má dieťa problémové správanie, ktoré je potrebné brať do úvahy pri 

výbere komunikačného systému. 

Ciele možno dosiahnuť používaním vhodných foriem a stupňov pomoci: prompt (súčinnosť 

pedagóga prostredníctvom pomoci poskytnutej fyzicky, vizuálne alebo iným, nešpecifickým 

spôsobom), tvarovanie (jestvujúceho správania do inej, želanej formy), reťazenie 

(vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov správania). 

Prvá úroveň obsahu vzdelávania je zameraná na neverbálnych žiakov. 

Pri vyššej ako prvej úrovni obsahu vzdelávania je potrebné prejsť najprv so žiakom ciele, 

resp. obsah všetkých nižších úrovní daného ročníka. Vzhľadom na fakt, že narušenie 

sociálnych zručností a komunikačných schopností je pre pervazívne vývinové poruchy 

symptomatické, ako aj fakt, že autistický vývin je charakterizovaný svojou 

nerovnomernosťou, je takmer nepravdepodobné, aby žiak mohol postupovať 

rovnomerne v jednotlivých predmetoch v rovnakom ročníku a na rovnakej úrovni, resp. 

že každý nový školský rok sa automaticky prechádza do cieľov predmetu ďalšieho 

ročníka.  

Ciele je potrebné voliť na základe dosiahnutej vývinovej úrovne, t.j. vybrať si najbližší 

dosiahnuteľný ročník a primeranú úroveň daného ročníka. Môže to znamenať, že žiak je 

viacero školských rokov vzdelávaný podľa obsahu rovnakého ročníka, príp. nepostupuje ani 

vzhľadom na ročník, ani úroveň – súvislosť s možnosťami dosiahnuť viac, s kapacitami 

konkrétneho dieťaťa podmienené mierou pervazívnej vývinovej poruchy, mentálnou úrovňou, 

príp. pridruženými poruchami a pod. 
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Podobne je zrejmé, že vyučovanie sa člení na také dlhé časové úseky, ktoré zodpovedajú 

možnostiam žiaka, ako aj metodike práce so žiakmi s AU alebo PVP s MP z ktorej 

vychádza, t.j. predovšetkým štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup. 

Cieľom nie je za jeden školský rok zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele takého 

ročníka a takej úrovne, ktoré žiak môže dosiahnuť (na ktoré má vývinové predpoklady) v jeho 

vlastnom, individuálnom tempe, sprostredkované špecifickými formami, metódami a 

prostriedkami, ktoré sú jedinečné pre každého žiaka s AU alebo PVP s MP. 

Ciele jednotlivých ročníkov, resp. úrovní je potrebné vždy adaptovať vzhľadom na zvolené 

formy komunikácie (pozri proces vyššie). Žiak, ktorý je verbálne zdatný, automaticky 

nevyužíva svoje slovné vyjadrovanie na sociálnu komunikáciu, či vyjadrovanie potrieb. 

Rovnako nie je pre autistický vývin prirodzené, že slovne sa vyjadrujúce dieťa má osvojené a 

pragmaticky využíva preverbálne formy komunikácie. Pre optimálnu voľbu správnych cieľov 

prejdeme cieľmi od najnižšieho ročníka a najnižšej úrovne, čím vlastne diagnostikujeme 

stupeň dosiahnutej vývinovej úrovne. Ak sú niektoré ciele žiakom len naznačované, ale nie 

zvládnuté v rôznych kontextoch a spontánne využívané (pragmatika), určia sa ako ciele a 

úroveň, z ktorej sa v danom školskom roku vychádza (aj keď sa začne učiť polovica cieľov 

jedného ročníka a v rámci školského roka sa prechádza do ďalšieho ročníka, či ďalšej 

úrovne). 

Ciele prispôsobujeme aktuálnej forme komunikácie žiaka (verbálnej – neverbálnej, 

neverbálnej predmetnej – neverbálnej obrázkovo-slovnej, atď.). 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí verbálnej komunikácie, môžu získať 

komunikačné schopnosti používaním AAK. Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU 

alebo PVP s MP. Výber vhodnej AAK je zložitý, môže, aj nemusí viesť k verbálnemu 

vyjadrovaniu. Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná 

komunikácia vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. 

Vždy je potrebné zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a 

nevýhody AAK. 

Najpoužívanejšie formy komunikácie pre dieťa s AU alebo PVP s MP sú: reč, ukazovanie 

alebo výmena obrázkovo-slovných symbolov, príp. písanie alebo ukazovanie na písané 

komunikačné symboly. 

Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej zrozumiteľnosť, ako aj 

schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. Reč je vždy poruke, 

možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU alebo PVP s MP reč 

mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr začne dieťa s AU 

alebo PVP s MP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna komunikácia vôbec 

nevyvinie, najmä u detí s veľmi malými schopnosťami vokálnej imitácie. Rôzne komunikačné 

symboly (na rôznej abstraktnej úrovni: od predmetov a fotografií k obrázkovo-slovným, až 

písaným symbolom) sú najpožívanejšou formou AAK u nehovoriacich detí. Ich výhodou je, 

že komunikačný partner dieťaťa nemusí byť školený, aby ich vedel používať. Prvé 

komunikačné symboly vychádzajú z porovnávania s identickými reálnymi predmetmi 

prostredia, ktorých používanie je veľmi rýchlo osvojiteľné. Používaním týchto symbolov je 

zaručená presnosť vyjadrovania (vďaka ich nemennosti a jednoznačnosti). 

Ich používanie je možné technicky prispôsobiť aj deťom s prípadnými pridruženými 

poruchami (motoriky) – počítač, rôzne osobné elektronické „komunikátory“ a pod. Ich 

nevýhodou je ich samotný charakter (na rozdiel od reči, musíme mať komunikačné symboly v 

danom priestore, inak dieťa nie je schopné komunikovať, resp. ak sa nevyskytuje 

komunikačný symbol, vyskytuje sa problémové správanie). Neexistuje prirodzená societa, 

ktorá ich používa. Pri ich používaní musia byť komunikujúce osoby blízko seba. S 

narastajúcou zložitosťou slov (abstrakciou), sa aj symboly stávajú abstraktnejšími, resp. 
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abstraktnejšie vyjadrenia je ťažko symbolizovať. Zložitejšie slová často vôbec nemožno 

vyjadriť. Napriek uvedeným nevýhodám je pre mnoho detí s AU alebo PVP s MP používanie 

neverbálnych foriem AAK východisko, najmä ak majú slabú úroveň vokálnej, resp. verbálnej 

imitácie, ak sú závislí na verbálnych promptoch (aby verbálne komunikovali, potrebujú najprv 

verbálny prompt, t. j. aj napriek verbalite spontánne reč nevyužívajú na komunikáciu), majú 

problémy so začatím rozhovoru (časté aj u detí používajúcich slovné vyjadrovanie) alebo 

problémy komunikovať v stresujúcich situáciách. Ich rozvíjaním umožníme aj deťom, ktoré 

sa nedokážu slovne vyjadrovať, zúčastňovať sa komunikačných interakcií a dávame 

komunikácii zmysel (pragmatika). U detí hovoriacich, ale závislých na verbálnych 

promptoch, používanie AAK zmierňuje až eliminuje túto „závislosť“ a podporuje spontaneitu 

komunikácie. 

Niekoľko poznámok k posunkom 

- Najpoužívanejšia forma komunikácie u deti so sluchovým postihnutím, 

- v repertoári dieťaťa s AU alebo PVP s MP môže mať motorická imitácia dôležité 

miesto, 

- učiteľ môže používať fyzický prompt, ktorý postupne zmierňuje, 

- posunky sú nezávislé od vonkajšej pomoci (a pomôcok), podobne ako reč, 

- posunková reč vytvára topograficky založený jazyk, ktorý je podobný reči, 

- posunky môžu podporiť vývin reči, 

- užívatelia sa musia naučiť posunkovú reč, 

- každý posunok musí byť presne motoricky zvládnutý, t.j. personál musí byť školený 

nielen v posunkovej reči, ale aj v používaní promptov a ich diferenciačnom 

podmieňovaní, 

- dieťa s AU alabo PVP s MP najčastejšie zlyháva, lebo sa nedokáže naučiť použiteľné 

množstvo slov (posunkov), nepoužíva ich spontánne a negeneralizuje, 

- podobne ako slová, aj posunky používa idiosynkraticky a tvorí posunkové 

neologizmy. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(8 hodín týždenne, 264 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 8 

Školský vzdelávací program: 8 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 8 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 
CIELE 
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- U nekomunikujúcich žiakov vzbudzovať potrebu komunikovať, 

- učiť silu komunikácie prostredníctvom neverbálnych modalít, 

- vytvárať schopnosti nadväzovania očného kontaktu, dávať komunikácii očným kontaktom 

zmysel, 

- vytvárať schopnosti ukazovania, 

- dávať komunikácii očným kontaktom a ukazovaním zmysel, 

- rozvíjať symbolickú reprezentáciu (symbol predmetu reprezentuje predmet), 

- dávať do súvislostí totožné reálne predmety, 

- zmierňovať rušivé správanie, spôsobené frustráciou z neschopnosti komunikovať, 

- vyvolávať situácie krátkych interakcií s učiteľom, 

- vytvárať predpoklady k spolupráci v samoobsluhe. 

OBSAH 

Zmapovaním základných potrieb žiaka špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup 

k nim obmedziť, resp. využiť ako základ vyjadrovania potrieb. 

Vyjadrovanie potreby: „ešte“, "prosím si" (pri akejkoľvek činnosti, pri akejkoľvek potrebe) 

nadviazaním očného kontaktu, resp. vyvodzovaním očného kontaktu v situácii učenia a jeho 

generalizácia na prirodzené situácie. 

Učenie schopnosti ukazovania. 

Priraďovanie celkom identických trojrozmerných predmetov. 

Priraďovanie symbolov – zmenšenín reálnych predmetov, k predmetom ktoré reprezentujú 

a naopak. 

Vzbudenie alebo znovu vzbudenie pozornosti imitáciou, ktorá je pre žiaka posilnením. 

Účasť na krátkej interakcii (hre) s učiteľom 3 až 5 minút. 

Pasívna spolupráca pri vyzliekaní niektorých častí oblečenia a aspoň naznačenie obliekania 

(nastavenie ruky do rukáva, nasunutie nohy do topánky a pod.). 

Nechať si viesť ruky pri umývaní rúk, tváre a ich utieraní, pri čistení zubov, ako aj pri fúkaní/ 

utieraní nosa a používaní toaletného papiera. 

Nechať si viesť ruky pri jedení (používanie lyžice a vidličky vedením rúk), 

Nechať si viesť ruky pri umývaní a utieraní tela a vlasov pri sprchovaní a kúpaní. 

 

2. úroveň 

CIELE 

- Zintenzívňovať túžbu žiaka komunikovať, 

- vytvárať podmienky k tomu, aby sa komunikácia stala pre žiaka zábavnou, 

- rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb (verbálne). 

- využívať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii, 

- rozvíjať symbolické myslenie, 

- rozvíjať schopnosti, často používané pri hraní hier, 

- rozvíjať základy sociálnych interakcií, 

- rozvíjať zručnosti samostatnosti. 

OBSAH 

Zmapovaním základných potrieb žiaka špecifikovať najfrekventovanejšie potreby a prístup 

k nim obmedziť, resp. využiť ako základ vyjadrovania potrieb jednoduchou verbálnou formou 

(ktorá je v súlade s používanou úrovňou verbálneho vyjadrovania dieťaťa). 

Provokácia komunikácie žiaka používaním jeho hračiek, predmetov záujmu. 

Zmapovaním obľúbených aktivít/ predmetov (motivačná báza) žiaka vytvoriť podmienky 

k tomu, aby bol žiak nútený verbálne vyjadriť žiadosť o ne. 

Provokácia komunikácie žiaka používaním sociálnych rituálov, ktoré žiak obľubuje. 

Vytváranie podmienok k spontánnemu vyjadrovaniu potreby uhasenia smädu a hladu a 

hygienických potrieb žiaka (t.j. snaha, aby dieťa spontánne vyjadrovalo potrebu ísť na WC, 
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nie vtedy, keď to má na dennom režime). 

Dôsledné vyžadovanie používania neverbálnych modalít (oného kontaktu) so súčasnou 

verbalizáciou v rámci každej komunikačnej situácie. 

Priraďovanie neidentických obrázkov. 

Priraďovanie neidentických predmetov k obrázkom a obrázkov k predmetom. 

Účasť na krátkej interakcii (hre) s učiteľom (3 až 5 minút). 

Aktívna pomoc dospelému pri obliekaní a vyzliekaní. 

Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov (postupne sa naučiť používať 

procesuálne schémy na dvojrozmernej úrovni – zodpovedajúcej úrovni porozumenia žiaka). 

Aktívna spolupráca pri stravovaní. 

Vytváranie základných zručností pri práci v domácnosti. 

 

3. úroveň 

CIELE 

- Zapájať sa do skupinovej činnosti (5 - 6 detí ), napr. počúvanie príbehu, 

- počúvať v nerecipročných situáciách, napr. rozhlas, príbehy, (nie video), 

- dokončiť vlastnú úlohu v skupine, bez intervencie učiteľa, 

- potichu počúvať ostatných, 

- počúvať deti a dospelých, pýtať sa a reagovať na otázky a komentovať to, čo sa povedalo 

(zväčšovanie rozsahu pozornosti a jej súdržnosti), 

- dokázať sa sústrediť na jeden zvuk, napr. hlas spomedzi iných, 

- počúvať a nasledovať inštrukcie a usmernenia. 

OBSAH 

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy. 

 

PROCES 

Po zmapovaní základných potrieb žiaka (postupne) obmedziť jeho spontánny prístup k 

niektorej z nich. Vyjadrovanie potreby očným kontaktom nacvičujeme v štruktúrovanej, málo 

podnetnej situácii (prispôsobenej schopnosti žiaka sústrediť sa). Žiak a učiteľ sedia oproti 

sebe, učiteľ ukáže žiakovi symbol očakávanej potreby kde prostredníctvom daného symbolu 

a jeho postavením medzi os pohľadu žiaka a učiteľa, dosiahneme nadviazanie očného 

kontaktu medzi žiakom a učiteľom. Po úspešnom nadviazaní (i na zlomok sekundy), žiakovi 

okamžite nasýtime takto vyjadrenú potrebu. V situácii snahy žiaka vyjadriť potrebu v 

prirodzených situáciách, použiť predmetnú alebo inú adekvátnu úroveň komunikácie 

symbolmi, kde prostredníctvom daného symbolu a jeho postavením medzi os pohľadu žiaka a 

učiteľa opäť dosiahneme nadviazanie očného kontaktu medzi žiakom a učiteľom. Po 

úspešnom nadviazaní kontaktu dieťaťu nasýtime takto vyjadrenú potrebu. V prípade 

akýchkoľvek potrieb dieťaťa, v situácii, keď z jeho strany je prítomné očakávanie, že potreba 

bude uspokojovaná opakovane („ešte“), provokovať k očnému kontaktu, ktorého opätovným 

nadviazaním bude potreba uspokojená, takže očný kontakt nadobudne pre dieťa komunikačný 

význam. 

V štruktúrovaných i neštruktúrovaných situáciách podobne nacvičovať i používanie 

ukazovania na daný symbol vyjadrujúci aktuálnu potrebu žiaka. Potrebu uspokojiť len v 

prípade simultánneho nadviazania očného kontaktu a ukazovania na daný symbol žiakom. 

Komunikáciu preverbálnymi formami rozširovať na vyjadrovanie ďalších potrieb žiaka a 

pokiaľ to žiak zvládne i na vyjadrovanie výberu z dvoch a postupne viac možností. Ak žiak 

zvládne predchádzajúce, učíme ho podobným spôsobom vyjadrovať i preferencie, keď je 
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voľba daná. Používanie preverbálnych foriem komunikácie sa ďalej „nesie“ všetkými 

stupňami a ročníkmi predmetu, resp. komunikácie a sociálneho správania žiaka.  

Proces pri úlohách zameraných na priraďovanie: 

Žiak sedí za stolom, učiteľ sedí vedľa neho alebo oproti. Položte na stôl dva predmety, 

dostatočne vzdialené jeden od druhého. Podajte žiakovi jeden predmet, ktorý je rovnaký ako 

jeden z predmetov na stole a povedzte: "polož k rovnakému". Ak sa predmet šmýka po stole, 

použite podnos, alebo podložku pod každý z nich. Po každom pokuse žiaka, zmeňte poradie 

predmetov (umiestnenie). Postupne je možné zvyšovať množstvo predmetov, ktoré sú na 

stole, ale nepatria k úlohe. 

Na facilitáciu rečového prejavu, ako aj používanie prirodzenejšieho jazyka používajte neskôr 

namiesto: "rovnaký" iné výrazy s rovnakým významom ("taký istý, porovnaj, priraď, kam sa 

to hodí?" a pod.). Žiaci veľmi rýchlo pochopia stratégiu priraďovania, potom je možné 

celkom vypustiť verbálny prompt. Avšak, keď sa v iných situáciách učí žiak pomenúvať 

predmety, je dobré namiesto: "polož k rovnakému" povedať: "polož ku koláčiku". Aby sa 

zvýšila motivácia, na priraďovanie používajte predmety, ktoré sú pre žiaka motivačné (jedlo, 

hračky). 

Prompty 

Používajte fyzické vedenie, ukazovanie alebo prompt umiestnením predmetu. Postupne 

zmierňujte prompt, až kým žiak nie je schopný vykonať úlohu samostatne. 

PROCES - pokračovanie 

Učiteľ sa posadí vedľa žiaka alebo oproti nemu. Položí na stôl jeden alebo dva predmety, 

dostatočne vzdialené jeden od druhého. Povie mu: „Ukáž XY.“ Mení polohu predmetu po 

každom pokuse. Žiaci budú možno aktívnejší, keď budú musieť podať predmet učiteľovi. 

(„Daj mi“) Je možné len pomenovať predmet, ktorý chceme žiaka naučiť. Učiteľ ukáže na 

položku a opýta sa: „Čo je to?“. Podstatné je vybrať slová, ktoré označujú pre žiaka vysoko 

motivačné položky (predmety, jedlá, činnosti). 

Prompty 

Učiteľ používa fyzické vedenie, ukazovanie alebo prompt umiestnením predmetu. Postupne 

zmierňuje prompt, takže žiak bude schopný vykonať úlohu samostatne. Ako prompt používa 

aj výber správnych slov (resp. tých, ktoré žiak ovláda receptívne), alebo verbálny prompt. 

Zmierňuje prompt, postupne ho nahradí vyslovením len prvej hlásky slova, zapískaním a pod. 

Nie vždy je potrebné začať s expresívnym pomenúvaním až po zvládnutí receptívneho 

porozumenia. 

Keď učiteľ naučí žiaka vytvárať vzťahy s dospelými, neznamená to, že bude automaticky 

schopný nadväzovať kontakty a udržiavať ich aj s rovesníkmi. Je to však prvý nevyhnutný 

krok, ktorý musí žiak s AU alebo PVP absolvovať. Sociálne hry by v rozvrhu mali byť často 

zaraďované medzi iné predmety, v rámci vyučovania. Jednoduchšie ako učiť sociálne 

zručnosti v prirodzených situáciách až potom, ako ich žiak nadobudne v situáciách učenia, je 

učiť ich priamo v prirodzených situáciách, t.j. umelo vytvárať modelové, prirodzené situácie. 

Cieľom je vyprovokovať akúkoľvek sociálnu reakciu a postupne ju modelovať do sociálne 

prijateľnej formy. To vyžaduje vymyslieť účinnú motiváciu, ktorá bude želateľné správanie 

posilňovať. Najlepšie je, ak je ňou vnútorné sociálne uspokojenie, pretože to nevyžaduje 

špeciálnu prípravu prostredia. Inými slovami, dieťa sa musí naučiť mať radosť z interakcie s 

ostatnými. Keď sa to podarí, forma interakcie (obsah) sa mení, očný kontakt je priamejší a 

trvá dlhšie. Len zriedkavo sú šteklenie, úsmev, grimasy samotné pre dieťa odmenou. Vtedy je 

potrebné posilnenie vonkajším motivátorom (obľúbenou zvukovou hračkou, kúskom 

obľúbeného jedla). Ak sa používa vonkajšia odmena, mala by byť spojená so sociálnou, aby 

bolo možné po čase postupne primárnu odmenu celkom nahradiť sociálnou. 

V ceste dosiahnutia želaného správania je správne načasovanie a voľba cieľového správania 

podstatnou. Učiteľ musí čakať, kým sa objaví „priblíženie“ k želanému správaniu, t.j. musí 
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vedieť aktivitu rozložiť na kroky, ktoré žiak postupne zvláda. V tomto type tréningu je 

nevyhnutné byť flexibilný. Tvarovanie existujúceho správania je proces, ktorý vyžaduje 

okamžitú schopnosť rozhodnúť sa kedy odmeňovať a kedy nie. Učiteľ si musí uvedomovať, 

že objavený stupeň želaného správania (aj krok k nemu), musí v ďalšej aktivite už od žiaka 

vyžadovať. 

Aj keď učiteľ čaká, kedy sa spontánne objaví želané správanie, môže použiť rôzne nápovede 

prostredia a prompty, ktoré toto správanie vyprovokujú (blízkosť učiteľa k žiakovi, 

manipulácia s atraktívnou hračkou, pomôckou, ktorú žiak môže pozorovať a pod.). Keď sa 

žiak naučí dobre reagovať na určité komponenty úlohy, učiteľ urobí pauzu predtým, ako ho 

odmení. Táto situácia môže byť promptom k interaktívnemu správaniu žiaka, alebo byť pre 

učiteľa príležitosťou, aby vyžadoval ďalšie správanie (krok). 

Vytváranie vzťahov s rovesníkmi v rámci hry: 

Už v čase, keď sa žiak začína učiť vzťahom s dospelými, treba ho vystavovať krátkym 

interakciám so spolužiakmi. Na ranom stupni vývinu hry má dieťa obmedzené schopnosti k 

interakcii. Prostriedkom k nim môžu byť motorické aktivity s atraktívnymi materiálmi (suchý 

bazén). Deti často vydávajú rôzne zvuky, ktorými môžu upútať pozornosť a očný kontakt 

iných detí. V interakcii medzi deťmi je dôležité nezabudnúť na zásadu, že ide o interakciu 

medzi nimi, to znamená, že miera pomoci dospelého nesmie presiahnuť hranicu, keď žiak 

namiesto komunikácie s rovesníkom, komunikuje s učiteľom, od ktorého očakáva prompt. 

Niekedy je však určitá miera pomoci trvale nevyhnutná. Vtedy je potrebné hľadať nepriame, 

nesociálne prompty (vizuálne a pod.). 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre prípravný a 1. ročník) 

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie má vo vzdelávaní žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

(ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) veľmi špecifický charakter z hľadiska samotných 

cieľov a obsahu, ale aj foriem, metód a používaných prostriedkov. Nakoľko nácvik písania 

pre žiaka s AU alebo PVP s MP nemá priamy, pre neho čitateľný zmysel (napr. vplyv na 

prítomnosť, na naplnenie jeho potrieb), používanie metód zaužívaných pri intaktných žiakoch 

alebo pri žiakoch s inými druhmi zdravotného postihnutia často zlyháva. Rozvíjanie 

grafomotoriky u žiaka s AU alebo PVP s MP predpokladá. dať tejto aktivite konkrétny, najmä 

komunikačný zmysel a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do bežných sociálnych kontextov. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre žiaka nezmyselných a 

navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma a 

zvládanie pravidiel v písaní môžu byť až sekundárnymi cieľmi, ktoré u väčšiny žiakov s AU 

alebo PVP s MP nie je možné dosiahnuť. Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov nie 

je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický život táto forma písma nemá 

praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa písomnou formou pri použití písmen 

veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u 

žiakov s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy 

nacvičujeme súčasne s nácvikom ich čítania. 

 Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia nemusia mať očakávaný motivačný 

efekt, práve naopak. Spojenie písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu 

nevhodného správania (najmä k verbálnym stereotypiám). Pre uvedené fakty je potrebné, aby 

bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania cieľov predmetu veľmi opatrný, nakoľko musia 

byť veľmi individualizované. Z rovnakých dôvodov v rámci jednotlivých ročníkov a úrovní 

neuvádzame proces, ako ciele a obsah predmetu dosahovať. 
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Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní a 

upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä 

slovenský jazyk. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností 

a písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr 

pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých 

geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami 

a nalepenými obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže 

dopĺňať vynechané písmená, slová... . Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho 

istého žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie  

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovaciu hodinu v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 
CIELE 

- Vytvárať základné predpoklady pre rozvíjanie zručnosti písania, 

- rozvíjať hrubú motoriku, 

- rozvíjať jemnú motoriku. 

OBSAH 

Cibrenie motoriky rúk nasledujúcimi činnosťami: 

- mávanie, 

- tlieskanie, 

- hladkanie, 

- odhadzovanie lopty, 

- chytanie lopty. 

Zlepšovanie schopnosti imitácie pohybov rúk prostredníctvom: 

- imitácie hrubomotorických pohybov rúk, 

- „hrania“ na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

Činnosti na zlepšovanie hrubej motoriky a koordinácie: 

- kráčať dookola, 

- chodiť „cez“, 

- preliezť, 

- stúpať, 

- klesať, 
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- podliezať, 

- behať, 

- skákať znožmo, 

- skákať striedavo na jednej nohe, 

- chodiť po čiare, 

- imitovať tvary chodidlami, prstami, 

- vytvárať rôzne tvary chodidlami, dlaňami (do farby, piesku). 

2. úroveň 

CIELE 

- Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk, 

- zlepšiť jemnú motoriku prstov. 

OBSAH 

Driblovanie s loptou 

Šitie jednoduchých stehov. 

Navliekanie ihly. 

Hra s prstovými farbami. 

Hra s pieskom. 

Hra s vodou. 

Hra s plastelínou. 

Hra s kockami. 

Skladanie plošných skladačiek. 

Strihanie. 

Používanie jednoduchých detských „remeselných a kuchynských“ nástrojov. 

Imitovanie zložitejšieho postavenia prstov. 

3. úroveň 

CIELE 

- Nadobudnúť prvé skúsenosti v používaní písacieho nástroja. 

OBSAH 

Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej a hrubej motoriky. 

Nácvik uchopovania písacieho nástroja (hrubej pastelky - voskové farbičky, kriedy) do dlane. 

Čmáranie na zvislú plochu (tabuľa). 

Nacvičovanie uchopovania písacieho nástroja (pastelky, ceruzky) prstami. 

Zanechávanie stopy na podložke/papieri. 

Čmáranie. 

Opakované (repetitívne) čmáranie dominantnou rukou. 

Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

Kruhové čmáranie. 

Čmáranie vertikálnym smerom - k hornej a dolnej časti papiera bez prerušovania. 

 

 

MATEMATIKA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) do bežného 

denného života je aj matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. Individuálnym prístupom 

získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 
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Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili 

na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s 

AU alebo PVP s MP. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

žiaka. 

V dôsledku triády poškodení je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup k žiakovi s AU alebo PVP s MP, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

Nezabúdajme, že neschopnosť žiaka spolupracovať na vyučovaní môže byť spôsobená aj 

vonkajšími činiteľmi. Pre mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je práca s učebnicou 

problémom, preto je potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne 

pracovné listy, manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uložené v 

škatuliach, výučba prostredníctvom počítača a podobne. Záleží na osobitostiach žiaka, je 

potrebné adekvátne reagovať na jeho potreby, schopnosti a možnosti. To si vyžaduje 

cieľavedomú a namáhavú prácu pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný 

a ľudský potenciál. 

Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšími. Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo 

najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v 

praktickom živote. 

 

 

MATEMATIKA 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete matematika. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 
1. úroveň 
CIELE 

Rozvíjať schopnosť rozlišovať a triediť činnosti bežného denného života, predmety, 

vlastnosti a pod., podľa určitých kritérií, ako predpoklad rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov. 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: veľkosť, farba, tvar. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom, napr. topánka – topánka. 

Vyhľadávanie rovnakých predmetov, napr. noha – topánka. 
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Skladanie celku z častí. 

2. úroveň 
CIELE 

- Rozvíjať schopnosť rozlišovať a triediť a triediť činnosti bežného denného života, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov. 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto. 

Orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu - dozadu, hore - dole, vpravo – vľavo. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom. 

Priraďovanie predmetov k tomu čo ich dopĺňa. 

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov. 

Skladanie celku z častí. 

3. úroveň 
CIELE 

- Rozvíjať schopnosť rozlišovať a triediť činnosti bežného denného života, predmety, 

vlastnosti podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných matematických 

zručností a návykov, 

- utvárať základné matematické predstavy, 

- vedieť počítať od 1 do 5, 

- rozlišovať niektoré základné geometrické tvary. 

 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Vzťahy: málo – veľa, viac – menej, malý – veľký. 

Vzťahy: dopredu - dozadu, hore - dole, vpravo – vľavo. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom. 

Priraďovanie predmetov k tomu čo ich dopĺňa. 

Skladanie častí z celku. 

Počítanie po jednej do 5. 

Triedenie číslic. 

Priraďovanie čísla k množstvu. 

Priraďovanie množstva k číslu. 

Rozlišovanie a triedenie tvarov: kruh, štvorec. 

Vyhľadávanie rovnakých obrázkov. 

PROCES 

 Prostredie, v ktorom sa realizuje vyučovací proces musí byť tak upravené, aby žiaka 

nerušilo pri výučbe, neodvádzalo jeho pozornosť od pracovných úloh. V prípravnom ročníku 

si žiaci prostredníctvom manipulácie s reálnymi predmetmi, prostredníctvom reálnych situácii 

a stavov osvojujú základné logické operácie, ktoré sú východiskom pre ďalšie matematické 

zručnosti. Vzhľadom na to, že k silnejším stránkam žiaka s AU alebo PVP s MP patrí 

vizuálne myslenie, pri vyučovaní používame vizuálne metódy a pomôcky. Pri výučbe na 

úvod zaraďujeme úlohu, ktorú má už žiak osvojenú, ktorú rád vykonáva a úspešnosťou 

súčasne pôsobí motivujúco pre zvládnutie ďalších náročnejších úloh. 

 Pri klasifikácii a triedení predmetov sa snažíme o to, aby žiak rozpoznal ich 

najdôležitejšie vlastnosti a podľa nich ich aj rozdelil. Náročnosť zvyšujeme od ľahko 

rozlíšiteľných predmetov až po podobné. Pri priraďovaní predmetov sa snažíme, aby si žiak 
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osvojil vzťah jedného voči druhému: rukavica – ruka, noha – topánka, atď. Priraďovanie je 

základom schopnosti rozlíšiť predmety na základe merania. Pri pracovných úlohách 

využívame predmety reálneho života, ktoré žiak dobre pozná. Z úlohy musí jasne vyplývať čo 

má žiak urobiť. Vhodné sú úlohy uložené v škatuliach, v ktorých je štruktúrou zabezpečená 

jednoznačnosť požadovaného úkonu. Náročnosť úloh postupne zvyšujeme, pričom je nutné 

rozpoznať či žiak danú úlohu naozaj zvládol, či ju nevykonáva len na základe mechanického 

postupu. Dané učivo je potrebné aplikovať aj na inú úlohu alebo situáciu. Orientácia v 

priestore sa učí vzhľadom k vlastnej osobe žiaka a v známom prostredí. Je potrebné časté 

opakovanie, využívajúc medzipredmetové vzťahy. 

Žiaci zaradení do 3. úrovne sa prostredníctvom manipulácie s konkrétnymi predmetmi učia 

postupne počítať do 5 (počítanie prstov na ruke, ceruziek a pod.). Opäť treba dávať pozor, aby 

žiak nepočítal len mechanicky, často rýchlo, bez porozumenia, ale aby číslo správne priradil k 

danému množstvu. Podľa schopností žiaka, je možné nacvičovať písanie tvarov číslic, 

písaním po predpísanom tvare alebo odpisovaním. 

Tak ako je potrebné dosiahnuť pochopenie preberaného učiva žiakom, pri každom úkone sa 

snažíme podľa individuálnych daností žiaka aj o verbálne pomenovanie naučených pojmov, 

činností ktoré žiak vykonáva, poprípade alternatívnou formou komunikácie vyjadriť osvojené 

učivo, aby aj prostredníctvom komunikácie mohol naučené vedomosti aplikovať v reálnom 

živote. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) z hľadiska: úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho 

osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

 Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších 

ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

 Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju 

jeho schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva 

k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených 

podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. Pri 

blokovom vyučovaní sa rozdeľuje vyučovacia jednotka na kratšie časové úseky, podľa 

schopností žiaka tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia. 

 Obsah predmetu je členený na tri úrovne, v jednotlivých úrovniach na zložky. Toto 

rozdelenie vychádza zo schopnosti žiaka osvojiť si obsah daného učiva a zo schopnosti vedieť 

ho aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote. 

Zložky predmetu: 

Samoobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – obsahom zložky je osvojovanie si základných pracovných návykov v 

domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou 

tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných 

prác. Súčasťou zložky práce v domácnosti sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné 
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znalosti o potravinách, a ako udržiavať v kuchyni poriadok a hygienu. Vo vyšších ročníkoch 

nadobúdajú zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

Súčasťou pracovného vyučovania v 1. úrovni je zložka rozvoj jemnej a hrubej motoriky. 

Cieľom tejto zložky je stimulácia motoriky, rozvoj koordinácie oko – ruka, zameriavanie 

pozornosti žiaka, rozlišovanie materiálov zmyslovým vnímaním, osvojenie si následnosti 

pracovných krokov činností. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Technické kreslenie – žiaci vo vyšších ročníkoch 3. úrovne sa prostredníctvom praktických 

činností učia zhotovovať technické náčrty a výkresy výrobkov. 

Pestovateľské práce – žiaci 2. a 3. úrovne sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a 

zeleniny, nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové 

rastliny. 

 Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné individuálne pre každého 

žiaka citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, 

vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru 

členenia úlohy na jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s 

optimálnym množstvom stimulov. 

 U žiakov s AU alebo PVP s MP býva častým problémom nedostatok motivácie, 

pozornosti a vytrvalosti. Preto treba pri vytváraní úlohy pre konkrétneho žiaka vedieť, čím sa 

dá motivovať (čo býva mnohokrát ťažké zistiť) a upútať jeho pozornosť. Zvyčajne na začiatok 

práce zaraďujeme ľahkú úlohu, ktorú žiak bezpečne zvládne a ktorá ho môže motivovať k 

ďalšej práci. Až potom zaraďujeme úlohu alebo činnosť, ktorú si má žiak osvojiť, poprípade 

utvrdiť. Na záver zaraďujeme úlohu alebo činnosť, ktorú má žiak rád. Nácvik jednotlivých 

činností nesmie byť samoúčelným, snažíme sa o to, aby žiak osvojenú činnosť vedel využiť v 

praktickom živote, inak jej osvojenie nemá pre žiaka význam. Jednotlivé pracovné úlohy je 

potrebné rozdeliť podľa schopností žiaka na čiastkové úlohy, inak by si ju žiak pre jej 

náročnosť nemusel vedieť osvojiť. 

 Žiakovi je potrebné poskytovať primeranú pomoc, forma a miera závisí od schopností 

konkrétneho žiaka. Pri najslabších žiakoch môže ísť o úplnú fyzickú pomoc pedagógom. Ak 

si žiak osvojil určitú časť činnosti, pedagóg poskytuje len čiastočnú fyzickú pomoc. Pre iných 

žiakov môže byť postačujúcou pomocou slovný návod alebo predvedenie činnosti. 

Najmiernejšou pomocou je poskytnutie pomoci prostredníctvom pokynov. Pre niektorých 

žiakov môže byť dostatočnou pomocou už len samotná prítomnosť pedagóga. Je potrebné 

citlivo zvážiť, ktoré činnosti už má žiak osvojené, aby mu nebola poskytovaná väčšia pomoc 

ako žiak v skutočnosti potrebuje, čím by sa brzdil jeho ďalší rozvoj. 

 Dôležitým pri vzdelávaní žiakov s autizmom je aj prostredie, v ktorom sa pracovný 

proces realizuje. Nesmie byť prestimulované, aby pozornosť žiaka bola sústredená na 

požadovaný úkon a nebola odvádzaná prostredím. Netreba zabúdať ani na neprimeranú 

citlivosť na senzorické podnety niektorých žiakov s autizmom, najmä pri prácach v dielni. Je 

potrebné primerane upraviť pracovné prostredie a podmienky, aby zvýšená zmyslová 

vnímavosť nebola prekážkou pre ďalšie vzdelávanie žiaka. V niektorých prípadoch môže byť 

potrebná aj úprava pracovných nástrojov a prostriedkov. Väčšina žiakov s AU alebo PVP s 

MP má problémy s vytrvalosťou, pozornosťou a s ochotou spolupracovať. To môže vyplývať 

aj z nedostatočnej časovej a priestorovej orientácie, z nezrozumiteľnosti obsahu a postupu 

požadovanej činnosti. 

 Štruktúrovanie a vizualizácia pomôže žiakom zorientovať sa v pracovnom priestore a 

v čase, zorientovať sa v tom, kedy sa má daná úloha vykonávať. Žiak získa prehľad, kedy 

úloha začína, kedy končí, aká je následnosť postupu krokov pri vykonávaní danej úlohy a tak 

isto získa prehľad o tom, čo bude vykonávať po ukončení úlohy. Každá zadávaná pracovná 
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úloha musí byť jednoznačná, zrozumiteľná, aby žiak vedel čo má urobiť a ako má 

postupovať. Pri poskytovaní vizualizovanej pomoci je nutné citlivo zvážiť množstvo 

vizualizácie. Použitie vizuálnych prostriedkov musí byť veľmi flexibilné. 

 Tak ako je v živote každého človeka potrebné pociťovať úspech a spokojnosť, tak aj 

pre žiaka s autizmom je dôležité, aby pri vykonávaní pracovných činností bol úspešný. Preto 

pri zadávaní pracovných úloh postupujeme od najjednoduchších k zložitejším. Ak žiak pri 

práci urobí chybu, nehodnotíme to slovne, len ho opravíme a ukážeme mu, ako má správne 

postupovať. 

 Vzhľadom na to, že u mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je narušená schopnosť 

predvídať čo sa stane, je potrebné zaistiť bezpečnosť žiakov potrebnými opatreniami, a tiež 

nácvikom bezpečných pracovných návykov. 

Pri výučbe pracovného vyučovania je neustále potrebné zohľadňovať aktuálnu dosiahnutú 

úroveň žiaka, aby osvojovanie si nových vedomostí, zručností a návykov bolo prirodzeným 

pokračovaním výučby. Nesmieme zabúdať na dôležitosť spolupráce s rodičmi, aby všetko to, 

čo si žiak osvojil v školskom prostredí, vedel zužitkovať aj v reálnom živote. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete pracovné vyučovanie. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej 

výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné hygienické návyky, 

- utvárať základné samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní, 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- rozvíjať schopnosť napodobňovania, 

- poznávať rôzne materiály. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Spolupráca pri osobnej hygiene. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

- Používanie WC, toaletného papiera. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 
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- Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

- Osvojenie si základných stravovacích návykov. Sedieť určitý čas pri jedle. 

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky 

- Chytanie predmetov prstami. Zvyšovanie schopnosti uchopenia a stisku. 

- Zdvíhanie a prekladanie predmetov rôznej veľkosti a váhy. 

- Prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť. 

- Ťahanie predmetov počas chôdze. 

- Manipulovanie s predmetmi oboma rukami. 

- Manipulovanie s drevenými kockami. 

- Ukladanie dvoch kociek na seba, vedľa seba. 

- Zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka. 

- Otváranie a zatváranie dverí kľučkou. 

- Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

- Púšťanie vody - páková batéria. 

Práce v domácnosti 

- Odkladanie predmetov každodenného života na určené miesto s pomocou. 

- Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Práce v dielni 

- Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo. 

- Trhanie a krčenie papiera. 

2. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní, 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- rozvíjať napodobňovanie, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- utvárať schopnosť adekvátne používať predmety, 

- utvárať základné pracovné zručnosti. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Spolupráca pri osobnej hygiene. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

- Používanie vreckovky, WC (splachovanie), toaletného papiera. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

- Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

- Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou. 

- Používanie zipsu s pomocou. 

- Základné návyky pri stravovaní. 

- Používanie rúk pri jedle. 

Práce v domácnosti 

- Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

- Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

- Utieranie prachu s pomocou. 

- Zvládnutie výmeny uterákov s pomocou 

- Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien s pomocou. 

- Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veka pohára. 
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- Púšťanie vody - páková batéria, kohútik. 

- Používanie štipcov na bielizeň s pomocou. 

- Primerané používanie predmetov, hračiek. 

- Oboznámenie sa so zariadením kuchyne. 

- Rozlíšenie potravín od iných predmetov s pomocou. 

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

- Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

- Základy bezpečnosti v kuchyni. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru. 

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie, 

navliekanie, lepenie, presýpanie. 

Práce s papierom 

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera. 

- Obkresľovanie a vyfarbovanie papierovej makety. 

Montážne a demontážne práce 

- Navliekanie predmetov: korále a pod. . 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie na seba, vedľa seba. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku. 

- Práce so stavebnicami, mozaikou, dominom. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

Pestovateľské práce 

- Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou. 

- Oboznámenie sa so záhradným náradím: hrable. 

- Hrabanie lístia s pomocou. 

3. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní, 

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

- rozvíjať pozornosť a zmyslové vnímanie, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- adekvátne používať predmety a hračky, 

- utvárať základné pracovné zručnosti a návyky, 

- osvojiť si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Osobná hygiena: nácvik činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov podľa pokynov. 

- Používanie WC (splachovanie), používanie toaletného papiera, vreckovky, hrebeňa. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

- Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

- Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka. 

- Používanie zipsu, patentiek a háčikov s pomocou.. 

- Základné návyky pri stravovaní. 

- Potreby pre stravovanie: spoznať vlastné a používať ich. 

- Používanie lyžice pri jedle. 
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- Samoobsluha pri desiatovaní: naliať do pohára nápoj, rozbaliť chlieb, otvoriť jogurt, 

očistiť banán, mandarínku. 

Práce v domácnosti 

- Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

- Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto s pomocou. 

- Čistenie topánok: osvojenie si postupu jednoduchého čistenia topánok. 

- Vedieť vymeniť uterák. 

- Používanie štipcov na bielizeň. 

- Utieranie prachu, zametanie s pomocou. 

- Pozbieranie smetí do koša s pomocou. 

- Obsluha bežných domácich audio a video zariadení s pomocou. 

- Primerané používanie predmetov, hračiek. 

- Otváranie a zatváranie dvier, okien, zásuviek. 

- Zapínať a vypínať osvetlenie. 

- Odskrutkovanie zaskrutkovanie veka pohára. 

- Púšťanie vody: kohútik, páková batéria. 

- Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov. 

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky. 

- Rozlíšenie odpadkov od iných predmetov. 

- Jednoduché prestieranie k stolovaniu. 

- Odkladanie špinavého riadu zo stola. 

- Utieranie stola. 

- Odkladanie riadu na určené miesto podľa pokynov. 

- Rozpoznanie špinavého a čistého riadu. 

- Základy bezpečnosti v kuchyni. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Manipulovanie s drobným materiálom. Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie 

predmetov a prírodnín podľa vlastností: farba, veľkosť, tvar, materiál. 

- Napichávanie, navliekanie a nalepovanie drobného materiálu. 

- Vytváranie mozaík, vzorov podľa určitého pravidla. 

Práce s papierom 

- Spoznávanie základných vlastností papiera: farba, povrch, hrúbka. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov papiera podľa vlastností. 

- Práca s papierom: obkresľovanie šablóny, trhanie, krčenie, nalepovanie, zlepovanie, 

oblepovanie, prekladanie, skladanie a strihanie. 

- Pečiatkovanie a potláčanie papiera odtlačkami rozličných predmetov. 

Montážne a demontážne práce 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov stavebníc podľa vlastností: 

veľkosť, farba, tvar, materiál. 

- Skladanie a rozkladanie predmetov a stavebníc. Ukladanie na seba, vedľa seba, spájanie, 

skrutkovanie, zasúvanie a pod. 

- Skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, domina. 

Pestovateľské práce 

- Starostlivosť o izbové rastliny: polievanie, odstraňovanie odumretých častí rastlín, 

kyprenie pôdy, ošetrovanie listov. 

- Oboznámenie sa so sadením, klíčením a rastom rastlín. 

- Sadenie semien do kvetináčov: tráva, hrach, fazuľa. 

- Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade. 
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PROCES 

 Žiaci prípravného ročníka si v prvom rade osvojujú základné hygienické 

a samoobslužné návyky, primerane k svojej úrovni. Častým problémom žiakov s AU alebo 

PVP s MP bývajú stravovacie schopnosti a návyky. Veľa žiakov, aj vyššej úrovne, odmieta 

jesť jedlá určitej farby, konzistencie, má problémy s prehĺtaním, prežúvaním a podobne. Preto 

je niekedy potrebná úprava jedla, použitie špeciálnych pomôcok a postupné odstraňovanie 

problému. 

 Žiaci si prostredníctvom nácvikov rôznych jednoduchých činností rozvíjajú schopnosť 

napodobňovať. V prípravnom ročníku sa žiaci učia triediť, priraďovať a porovnávať 

predmety, osvojujú si ich vlastnosti, učia sa zameriavať pozornosť na to, čo je pri danej úlohe 

dôležité. Manipuláciou s predmetmi a rôznymi materiálmi, ako je napríklad papier a 

modelovacia hmota, si žiaci rozvíjajú jemnú motoriku, ktorá je základným predpokladom pre 

rozvíjanie grafomotorických zručností a vykonávanie samoobslužných a pracovných činností. 

 Vzhľadom na to, že veľa žiakov s AU alebo PVP s MP, najmä na nižšej úrovni, 

používa predmety neadekvátnym spôsobom, je potrebné žiakom ukázať na čo je daný 

predmet určený a snažiť sa o to, aby si žiaci osvojili jeho primerané používanie. Okrem iných, 

pre žiaka dôležitých činností, nacvičujeme aj používanie hračiek. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 Vo vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické 

zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma 

komunikácie. 

 V prípade žiakov s AU alebo PVP s MP motorické schopnosti nie sú narušené 

dôsledkom ich primárnej poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú 

komplexným spôsobom. Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím 

prostriedkom pri rozvíjaní narušených zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych 

zručností a komunikačných schopností, s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť 

terapeutické aspekty predmetu výtvarná výchova s použitím relaxačných činností spätých s 

emocionálnym prežívaním žiakov. 

 Pre všestranné rozvíjanie žiakov s AU alebo PVP s MP je dôležité používať aj 

techniky rôznych podporných terapií. Predmet výtvarná výchova predovšetkým v prípravnom 

ročníku a na prvom stupni má silné terapeutické pôsobenie. Veľa žiakov s AU alebo PVP s 

MP reaguje hypo- alebo hypersenzitívne na hmatové vnemy, čo sa demonštruje problémovým 

správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými plastickými materiálmi môžu mať na 

hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u žiakov pozitívny vplyv. 

 Pri manipulácii s predmetmi u žiakov s AU alebo PVP s MP veľmi časti absentuje 

spontánna snaha zoznámiť sa neznámymi predmetmi, s pomôckami potrebnými k 

vykonávaniu aktuálnej činnosti. Táto spontánna snaha by mala viesť žiaka k poznaniu a k 

osvojeniu funkcie jednotlivých premetov, pomôcok. Následkom absencie tejto snahy, ich 

manipulácia s predmetmi sa stáva neadekvátnou, stereotypnou a v procese zoznamovania sa s 

predmetom, spontánna explorácia sa často obmedzí len na nedôležité charakteristiky 

z hľadiska vykonávania aktuálnej aktivity. Vychádzajúc z uvedených problémov, vzdelávanie 

žiakov s AU alebo PVP s MP sa realizuje v štruktúrovaných podmienkach s jasným 
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motivačným cieľom, kde vždy nasledujeme zdravý vývin, ale vychádzame z aktuálnej 

vývinovej úrovne žiaka v danej oblasti (oblasť vizuomotoriky). 

 Pri vytýčení cieľov rozvíjania, okrem aktuálnej vývinovej úrovne v oblasti 

vizuomotoriky, zohľadníme ciele a následne aktivity k aktuálnej vývinovej úrovne v oblasti 

kognitívnych schopností, komunikačných schopností a v oblasti behaviorálnej. Vzdelávací 

proces žiakov s AU alebo PVP s MP realizujeme individuálne alebo v skupine. Usilujme sa o 

to, aby skupina mala čo najhomogénnejší charakter z hľadiska schopností a vývinovej úrovne. 

Proces, aktivity a dynamiku sprostredkujeme žiakom na adekvátnej úrovni alternatívnej formy 

komunikácie (frontálne). V úvodnej fáze vzdelávania pracujeme v diáde s jedným žiakom a 

podľa potreby s ďalším učiteľom, ktorý stojí za chrbtom žiaka a poskytuje mu fyzický 

prompt. Neskôr, keď už pracujeme so skupinou, podľa schopností a potrieb účastníkov je 

možné využívať pomoc ďalšieho učiteľa, ale vždy sa usilujme o to, aby v konečnom dôsledku 

bol žiak schopný na základe frontálnych verbálnych a vizuálnych inštrukcií vykonať aktivitu. 

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova sa prelínajú každým ročníkom a 

úrovňou vzdelávania žiakov s AU alebo PVP s MP. 

 V procese dosiahnutia cieľov výtvarnej výchovy je potrebné zamerať sa na: 

- manipuláciu s predmetmi na takej úrovni, ktorá umožní žiakovi s AU alebo PVP s MP 

na adekvátnej vývinovej úrovni realizovať úlohy a používať predmety podľa funkcie, 

- rozvoj a upevňovanie zručností potrebných k samostatnému vykonávaniu práce, 

- vytvorenie a rozvoj voľno- časových aktivít, ktoré bude realizovať ajv dospelosti, 

- vytvorenie a rozvoj kompetencií, ktoré sú dosiahnuteľné samostatným vykonávaním 

práce a úloh. 

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s AU alebo PVP 

s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania s AU alebo PVP s MP. 

Sú to predovšetkým: 

- rozvoj jemnej a hrubej motoriky, 

- rozvoj koordinovaného pohybu rúk, 

- rozvoj senzomotorickej koordinácie, 

- rozvoj laterality 

- rozvoj priestorovej orientácie, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej pamäti, 

- rozvoj vnímania, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 

- spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi 

a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 
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1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa, učebňa pracovnej a výtvarnej výchovy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať uchopenie s pinzetou, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie. 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda) 

- Nacvičovanie uchopenia ceruzky, jej správne držanie, čmáranie na papier rozličných 

rozmerov, napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, fŕkanie farby. 

- Hra s farbou: odtláčanie ruky, prstov, guľôčky z papiera a pod. 

Modelovanie (plastelína, cesto) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie, 

odštipkávanie. 

- Používanie štipcov: vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

2. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať uchopenie s pinzetou, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie. 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: slnko, klbko, had, palica. 

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

Maľba (tampón, drievko, prsty / akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby. 

- Hra s farbou: vytváranie farebných škvŕn, fúkanie do škvŕn. 

Modelovanie (modurit, plastelína) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, ťapkanie, odštipkávanie, 

vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, šúľanie, vytváranie guľôčok z plastelíny na stole 

a v dlani. 

- Používanie štipcov: vyštipnutie malých kúskov z plastelíny. 
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3. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie. 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, voskový pastel, suchý pastel) 

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov. 

- Voľné kreslenie: čiary, oblúky, kruhy, veľkým aj malým pohybom. 

Maľba (štetec, tampón, drievko, prsty / akvarelové farby, temperové farby) 

- Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami. 

- Liatie, kvapkanie, dotváranie farebných škvŕn, hra s farbou. 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto) 

- Poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, 

vaľkaním, vyťahovaním. 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: vykrajovanie, šúľanie, vytváranie guľôčky, 

valčeka z plastelíny na stole a v dlani. 

- Vytváranie modelov jednoduchého tvaru z modelovacej hmoty, podľa vzoru. 

- Ukladanie vytvoreného tvaru na príslušnú šablónu. 

- Vytváranie modelov z piesku pomocou formičiek. 

- Používanie štipcov: vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

 

PROCES 

 Precvičovanie motoriky rúk a prstov: mávanie, tlieskanie, krúženie, hladkanie rôznych 

materiálov. Žiaci pozorujú a zbierajú na vychádzkach prírodné materiály: kamienky, halúzky, 

plody, listy a pod., pozorujú ich, triedia a porovnávajú, rytmicky radia, zoskupujú, vtláčajú do 

vhodných materiálov - piesok, hlina, blato, sadra, plastelína. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 Hudba je svojou podstatou jedinečná cesta ku komunikácii žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiaci s AU 

alebo PVP s MP). 

Jej efektivita spočíva v dvoch rovinách: 

- hudba môže vytvárať ucelené, stabilné a predpovedateľné prostredie, 

- melódia, harmónia a rytmus obľúbenej piesne poskytuje známe podnety, čím vytvára 

pocit bezpečia v neznámom a stresujúcom prostredí. 

 Hudba môže byť aj veľmi flexibilná: meniaca sa z momentu na moment, odrážajúc 

správanie a emócie žiaka. Hudobná výchova znamená pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

používanie hudby pre nehudobné ciele v oblastiach: kognície, komunikácie a socializácie. 

Hlavným poslaním hudobnej výchovy u žiakov s AU alebo PVP s MP je dosahovanie iných, 

ako hudobných cieľov. T.j. prvoradým cieľom nie je učiť sa o hudbe, učiť sa hrať na nejakom 

nástroji. (Samozrejme, keď žiak prejavuje záujem a je schopné absolvovať „bežnú“ hudobnú 

výchovu s určitými modifikáciami, treba ho v tom podporovať a rozvíjať. Môže to byť účinná 

cesta k integrácii.) 
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 Predmet hudobná výchova má dôležitý vplyv na rozvoj osobnosti žiaka. Hudobná 

výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie a 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

 Hudobná výchova podporujúca rozvoj komunikácie. Hudba produkovaná pedagógom, 

alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje žiaka do takých hudobných 

aktivít, pomocou ktorých sa učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi a s dospelými. Slová sú 

abstraktné a pre žiaka s AU alebo PVP s MP predstavujú bariéru. Hudba je flexibilnejšia, 

zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako uvoľnenie 

a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre žiaka. Najproduktívnejšie sú 

interakcie medzi žiakom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre zlepšenie účinkov hudby je 

vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne závislé od senzorického 

vnímania každého dieťaťa). 

 Ciele hudobnej výchovy pre žiakov s AU alebo s PVP s MP neznamenajú vzdelávanie 

vo sfére hudby, ale sú zamerané na vzbudenie záujmu o hudbu a radosť z nej, takže u žiaka 

dochádza k zmenám v špecifických, nehudobných oblastiach života, a to v poznávacích 

procesoch, s dôrazom na sluchové vnímanie a senzomotorickú integráciu; v jemnej a hrubej 

motorike, vizuomotorickej a pohybovej koordinácie a lateralite; vo vnímaní vlastného tela; v 

expresívnej a receptívnej komunikácii, najmä preverbálnych schopnostiach; v sociálnych 

zručnostiach: učenie poradovosti, prijatia pravidiel, sociálneho porozumenia, učenie 

prispôsobenia sa požiadavkám skupiny, sebakontrole; v sebaobsluhe; v kreativite a 

improvizácii. 

Učiteľ hudobnej výchovy pracuje ako člen tímu, ktorý pozostáva zo všetkých pedagógov, 

ktorí so žiakom pracujú, ale aj z rodičov a iných odborníkov, ktorí spoločne, aj keď 

jednotlivo, pôsobia na žiaka v rôznych prostrediach. 

 Účinky hudobnej výchovy sú niekedy okamžité, ale častejšie sú rozpoznateľné až po 

určitej dobe. Pedagóg hudobnej výchovy pracuje ruka v ruke s pedagógom komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, resp. ten, kto rozvíja jednu oblasť, súčasne rozvíja ďalšie 

dve. Hudba, reč, komunikácia a pohyb sú navzájom prepojené a spolupôsobia na vývin žiakov 

s AU alebo PVP s MP. Hudobná výchova sa opiera o jasné, „predpísané“ ciele, ktoré 

dosahujeme určitým hudobným žánrom. (Niektorá hudba má jasné určenie: slúži na zábavu, 

iná slúži na navodenie relaxácie a pod.). Napriek tomu, nie je jednoznačné, že určitý žáner 

pôsobí na všetkých žiakov s AU alebo PVP s MP rovnako a predpovedateľne. Učiteľ používa 

celú škálu hudby a neustále by mal pozorovať žiaka a jeho reakcie na ňu. Najvýhodnejšie je, 

ak učiteľ produkuje živú hudbu, ktorú je tak možné prispôsobiť individuálnym osobitostiam 

každého žiaka (niektorý reaguje ihneď, iný potrebuje dlhší čas na spracovanie a reakciu). Ak 

učiteľ produkuje živú hudbu, urobí pauzu kedykoľvek je to potrebné. Žiakovi poskytne také 

množstvo času, aké potrebuje, aby mohol reagovať. Ak produkujeme živú hudbu, môžeme sa 

prispôsobovať intenzite hlasu žiaka a jeho rozsahu. Živá hudba sa prispôsobí aj vtedy, keď je 

žiak s AU alebo PVP s MP prestimulovaný. Hudba je aj sprostredkovateľom pozitívneho 

vzťahu medzi pedagógom a žiakom. 

PROCES 

 Väčšina žiakov s AU alebo PVP s MP má problémy so zameraním pozornosti a s jej 

udržaním. Rytmus hudby je vhodným podnetom na zameranie pozornosti. Poskytnutím 

pravidelného rytmu sa žiakovi s AU alebo PVP s MP pomôže zorganizovať si prostredie. Ak 

sa rytmus zmení z dôvodov prispôsobenia sa momentálnej úrovni aktivity žiaka, bude 

schopné zotrvať pri úlohe alebo v situácii dlhšie.  

V tomto zmysle hudba 

- koncentruje žiaka na pedagóga, 
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- upozorňuje žiaka, že nasleduje niečo dôležité, 

- pomáha žiakovi znovu sa sústrediť, ak bola jeho pozornosť rozptýlená. 

Aby hudba vzbudila a znovu vzbudila pozornosť žiaka je potrebné využívať rytmus, takt a 

ticho. 

Rytmus 

Ak sa spieva inak známa pieseň v neobvyklom rytme, niektoré pasáže sa naťahujú, iné 

zrýchľujú, ľahko sa stratí pozornosť žiaka. Rytmus a pravidelnosť poskytuje dôležitý 

predpoklad udržania pozornosti žiaka. 

Takt 

Ak sa žiak s AU alebo PVP s MP prostredníctvom hudby učí komunikovať a rozvíjať si aj iné 

schopnosti, nemala by sa hudba stať súčasťou „pozadia“, pretože stratí svoj potenciál ako 

vzbudenie a udržanie pozornosti. Treba si vybrať tie činnosti, s ktorými má žiaka problémy a 

pokúsiť sa len pri nich používať hudbu. („Hudba na rozptýlenie.“) 

Ticho 

Ticho je v prípade hudobnej výchovy časťou rovnováhy. Aj hudba, aj ticho sú nonverbálnymi 

signálmi. Náhle ticho môže byť silnejším podnetom ako hudba. Hudobná výchova môže mať 

skupinový i individuálny charakter. Snahou je, aby skupina bola čo najhomogénnejšia z 

hľadiska schopností žiakov. Priebeh, resp. plánované aktivity sprostredkujeme dieťaťu na 

adekvátnej úrovni jeho porozumenia. Spočiatku sa realizuje hudobná výchova vo dvojici so 

žiakom, s postupným zapájaním ďalších žiakov (ktorí jednotlivo prešli nácvikom v diáde s 

pedagógom). 

 Hudobná výchova obsahuje - „počúvanie“ zvukových podnetov (vnímanie zvukov a 

hudby reprodukovanej a živej), 

- rytmicko-pohybové hry, 

- hru na hudobných nástrojoch, 

- spev. 

Špecifiká hudby 

Predmet hudobná výchova vychádza z nasledovných charakteristík hudby: 

- zaujme a udrží pozornosť žiaka, 

- štruktúruje čas, 

- je orientovaná na úspech, 

- poskytuje bezpečné miesto na vykonávanie sociálnych zručností, 

- robí opakovanie a proces zapamätávania príjemným a zábavným, 

- umožňuje žiakom ovládať prostredie, 

- môže vytvárať a posilňovať rutinu, 

- môže odrážať cítenie každého žiaka a reagovať naň. 

Pomôcky 

- Alternatívne komunikačné prostriedky, 

- vizuálne označené rytmické nástroje, 

- magnetofón, mikrofón, 

- väčšie zrkadlo, 

- pohovka, 

- výkres, 

- farebné ceruzky, 

- farby na prstomaľbu, 

- farebné stuhy a šatky atď. 

 Obsah predmetu hudobná výchova nie je rozdelený na jednotlivé úrovne, vzhľadom na 

špecifiká sluchového vnímania žiakov s AU alebo PVP s MP, ktoré nie je v priamej súvislosti 

s kognitívnou úrovňou. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu je preto vhodné prejsť 

obsahom vzdelávania každého ročníka a vybrať primerané ciele a obsah. Napĺňanie obsahu 
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hudobnej výchovy, resp. voľba procesu, je veľmi závislé nielen od úrovne žiaka, ale pri tomto 

predmete výnimočne aj od tvorivosti a hudobných, resp. muzikálnych schopností pedagóga. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

CIELE 

- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú diferenciáciu a senzomotorické schopnosti, 

navodzovať očný kontakt. 

OBSAH 

Postupné navykanie na pasívne vnímanie reprodukovanej hudby (výber žánrov a voľba 

intenzity primerane a podľa individuálnych preferencií a citlivosti sluchového vnímania 

každého žiaka. 

Postupné privykanie na pasívne vnímanie zvukov vyludzovaných na jednoduchých 

hudobných nástrojoch Orffovho inštrumentária – vizuálne podporený zdroj zvuku. 

Vzbudenie záujmu o vyludzované zvuky Orffovho inštrumentária – bez vizuálnej podpory 

zdroja zvuku. 

Upútanie pozornosti žiaka zvukmi, využitie na nadviazanie očného kontaktu so žiakom. 

Nadviazanie očného kontaktu so žiakom využiť ako komunikáciu (v zmysle: “Ešte chcem 

počuť to isté.“) – dávať komunikácii očným kontaktom zmysel. 

Vnímanie rôznych izolovaných zvukov prostredia – prírody i bežných zvukov života: najprv 

s vizuálne vnímaným zdrojom, potom bez vizuálnej podpory. 

Prijatie fyzického kontaktu prostredníctvom hudby (v procese vnímania príjemnej hudby) na 

vyšších úrovniach, v priamej nadväznosti na ciele a obsah predmetu. 

Rozvíjanie komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností, využívanie vyššie 

uvedeného obsahu na nadväzovanie, udržanie a rozvíjanie sociálnych interakcií 

a komunikácie. 

Určovanie zdroja vnímaného zvuku používaním alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, 

voľba toho, čo chce žiak počuť/počúvať používaním alternatívnej a augmentatívnej 

komunikácie. 

Jednoduché a vizualizované senzomotorické hry („Keď počuješ nejaký zvuk, urob pohyb!“), 

pravidlá vizualizované na úrovni zodpovedajúcej úrovni porozumenia žiaka. 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) sa veľmi často stretávame s 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Motorické prejavy a 

dispozície k nim môžu byť u niektorých s AU alebo PVP s MP primerané veku, pri 

niektorých pohybových aktivitách môžu presahovať štandardnú vývinovú úroveň, častejšie ju 

však nedosahujú. Zvyčajne majú tiež značne narušenú schopnosť napodobňovania a 

spontánnej komunikácie (mimikou, gestami), ktorou disponujú deti s nenarušeným vývinom, 

s oneskoreným vývinom, aj deti s mentálnym postihnutím bez autizmu. Prostredníctvom 

pohybov učiteľa a ich vlastných pohybov možno s nimi nadviazať aj komunikačnú interakciu 

a naznačovať komunikatívny zámer, ktorý je pre ne zrozumiteľný. Pri vyučovaní predmetu 

telesná výchova je možné využiť pomerne veľký priestor na aplikáciu psychomotorickej 

terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú funkciu. Jej aplikáciou 

možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce zručnosti. Výchovno-

vzdelávacie ciele predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho 

telesného a pohybového rozvoja žiakov, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu 

a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí 

rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj 

psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení 

motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na rozvíjanie sociálnych a 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových 

schopností - aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Výchovno-vzdelávacie ciele 

telesnej výchovy žiakov s AU alebo PVP s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je 

potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov. 

Sú to najmä: 

- rozvoj telesnej schémy žiaka, 

- zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

- zlepšenie senzomotorických schopností, 

- zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

- rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie 

a meniace sa aktivity, 

- rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny kontext, 

- osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

- zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

- dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

- spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

- dodržiavať poradie v skupine, 

- uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

- zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 
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- vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

- rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

- rozvoj pohybovej koordinácie, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej a časovo-sledovej pamäti, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 

- rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít patriacich do 

nasledujúcich tematických celkov, ktoré sú uplatnené v obsahu vzdelávania: 

- poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela 

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

- základy poradových cvičení (vedieť sa postaviť na určené miesto, otočiť sa určeným 

smerom, zaradiť sa do útvaru určeného pre zoskupenie detí, dodržiavať pravidlo pri 

chôdzi v určenom útvare detí a i., aj prostredníctvom povelov poradových cvičení), (ďalej 

len „poradovosť“), 

- prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, 

relaxačné cvičenia, 

- pohybové hry, 

- rytmické hry a základy tanca, 

- základy atletiky, 

- turistika, resp. aj plávanie. 

 Na telesnej a športovej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a 

ďalšie vhodné pomôcky. Odporúčaná je lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, 

molitanové podložky, lopty, plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a 

rôzne ďalšie telocvičné náradie, no aj predmety a pomôcky používané v bežnom edukačnom 

procese pri aplikácii programu TEACCH primerane k vývinovej úrovni žiaka. 

1. Základné odporúčania 

Pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy žiakov s autizmom je dôležité 

- pri každej pohybovej aktivite mať pripravené vizuálne pomôcky na alternatívnu formu 

komunikácie, 

- dopredu žiaka informovať o forme a priebehu pohybovej aktivity, pre neho zrozumiteľnou 

formou, s využitím alternatívnej formy komunikácie, 

- komunikovať prostredníctvom vizuálnych prostriedkov počas celej doby trvania 

pohybovej aktivity, 

- umiestniť pomôcky potrebné k vykonaniu pohybových aktivít v poradí, v ktorom po sebe 

nasledujú jednotlivé aktivity alebo ich zložky, 

- priestor upraviť takým spôsobom, aby vizuálne dostatočne informoval žiaka o procese 

pohybovej aktivity, 

- mať pre žiaka zabezpečené súčasne s verbálnym promptom (frontálne) aj poskytnutie 

fyzického promptu zozadu, ak si nedokáže osvojiť aktivitu pomocou napodobňovania, 

- použiť aj vonkajšie motivačné činitele (individuálne, primárneho alebo sekundárneho 

charakteru), ak pohybová aktivita pre žiaka nie je zdrojom radosti, 

- pred vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu na vyučovanie 

predmetu telesná výchova zmapovať vývinovú úroveň žiaka v nasledovných oblastiach: 

a) napodobňovanie, 

b) receptívna zložka reči, 

c) kooperácia, 
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d) prijímanie frontálnych inštrukcií, 

e) úroveň spolupráce v skupine, 

- na základe získaných výsledkov určiť formu vyučovania, ktorou môžu byť nasledujúce 

alternatívy: 

a) výhradne individuálny prístup, t. j.1 učiteľ a 1 žiak, 

b) skupinový prístup - frontálne učenie niekoľkých žiakov súčasne s tým istým počtom 

učiteľov, aby mal každý žiak poskytovaný fyzický prompt, 

c) skupinový prístup, keď je žiak schopný napodobňovať a pri frontálnom učení 

kooperuje s učiteľom - 1 učiteľ učí max. 4 žiakov, 

- vytvárať také edukačné situácie, kde sa žiaci nemusia nutne deliť medzi sebou 

s pomôckami a pri ktorých môže byť rešpektovaná znížená až nemožná schopnosť 

kooperácie, ktorú možno budovať alebo zvyšovať len po veľmi malých krokoch. 

2. Odporúčané základné aktivity pri individuálnom rozvíjaní 

Kontaktné hry – fyzický kontakt medzi žiakom a učiteľom, podmieňovaný iniciovaním 

vytvorenia očného kontaktu medzi žiakom a učiteľom. 

Zrkadlo – na spontánne pohybové, vokalizačné prejavy žiaka učiteľ reaguje ich 

napodobňovaním. 

Imitácia – napodobňovanie pohybu učiteľa - vedľa seba, za sebou a vo frontálnej polohe; 

imitácia pohybu s výmenou rolí; imitácia pohybu s výmenou rolí v určitom rytme, tempe 

a meniacej sa dynamike. 

3. Odporúčané základné aktivity pri skupinovom rozvíjaní 

Odovzdávanie – vytvorením očného kontaktu, v prípade verbalizujúceho žiaka aj oslovením 

spolužiaka, navodiť vykonanie pohybu, motorického prejavu. 

Opakovanie (memoria) – žiak zopakuje predvedený pohyb. Hra, aktivita sa ukončí vtedy, keď 

pri nej príde na rad každý žiak. 

Duet – učiteľ prezentuje jednoduchú následnosť pohybov a žiak, s ktorým nadviaže očný 

kontakt, napodobňuje pohyby učiteľa (spolu s učiteľom vykonávajú túto aktivitu) a rytmus 

jeho pohybu. 

4. Poznámky a dôležité upozornenia 

- Iniciátorom každej aktivity v úvode je učiteľ. 

- Pred začatím skupinovej aktivity musia byť žiaci rozvíjaní individuálne. 

- Pri skupinových aktivitách treba vytvoriť homogénnu skupinu z hľadiska schopností 

zúčastnených žiakov. 

- Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch žiakov, v prípade potreby sa využíva 

pomoc ďalšej osoby (asistenta učiteľa alebo inej osoby), ktorý je na hodine spravidla vždy 

prítomný. 

- Relaxačné cvičenia zaraďujeme na záver telovýchovných aktivít. 

- Pred vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmetu telesná 

výchova je nevyhnutné preštudovať si celý obsah vzdelávania, nakoľko na základe 

individuálnych osobitostí žiaka s AU alebo PVP s MP je možné prispôsobovať aplikáciu 

niektorých prvkov či postupov uvedených pri iných ročníkoch a úrovniach. 

- Teoretické rozpracovanie postupnosti krokov pri jednotlivých činnostiach pre menej 

skúsených pedagógov z práce so žiakmi s AU alebo PVP s MP musí vychádzať z praxe – 

ich publikovaním v odborných časopisoch a publikáciách (časopis EFETA, pedagogické 

čítanie, publikácie metodicko-pedagogických centier a pod.). 

- V telesnej výchove žiakov s AU alebo PVP s MP je možné primerane využiť telesné 

cvičenia a pohybové aktivity uvádzané v odbornej literatúre venovanej zdravotnej telesnej 

výchove (telesnej výchove pre deti, žiakov so zdravotným oslabením) uvedené 

v Učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej TEV pre 1. – 9.r. ZŠ a ŠS 

schválených MŠSR dňa 19. 1. 2003 pod č. 526/2003-41. 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova   

Ročník: prípravný 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín  v predmete telesná a športová výchova. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v rytmicko-pohybovej učebni, 

v ďalších odborných učebniach a v priestoroch školského areálu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné sociálne interakcie prostredníctvom pohybu, 

- eliminovať stereotypné a repetitívne prejavy v správaní a pohyboch, 

- budovať funkčný spôsob komunikácie s učiteľom vo vzťahu k pohybovým aktivitám, 

- zlepšovať úroveň preverbálnych prejavov, 

- rozvíjať verbálne prejavy, 

- prijímať fyzický kontakt, 

- budovať základy kooperácie, sebakontroly, prijímania a uplatňovania pravidiel, 

- dosiahnuť akceptovanie poradovosti s fyzickým promptom, 

- uvedomenie si vlastného tela vo vzťahu k inštruktážam k pohybu, 

- vyjadriť potrebu ísť na WC pri pohybovej aktivite. 

OBSAH 

V krátkej riadenej interakcii s učiteľom v rozsahu 3 až 10 minút sa nacvičuje: 

- uchopenie predmetu, pustenie predmetu, 

- chytanie predmetov celou rukou (nielen dlaňou, ale aj prstami), 

- zdvihnutie predmetu palcom a ukazovákom, 

- uchopenie, ukladanie, prekladanie predmetov oboma rukami, 

- prenášanie predmetu (hračky) počas chôdze na určené miesto, 

- ťahanie predmetu (hračky) počas chôdze, 

- chôdza k stanovenej méte, 

- beh k stanovenej méte. 

Sezónne činnosti 

- hry na snehu, 

- nácvik chôdze po klzkej ploche, 

- sánkovanie sa na miernom svahu, 

- v jarnom a v letnom období krátka turistika, vychádzky, 

- plávanie. 

PROCES 

V úvode rozvíjania žiaka s autizmom sa pri vyučovaní predmetu telesná a športová  výchova 

uplatňuje individuálny prístup, v diáde učiteľ – žiak. 

Podľa potreby je prítomný aj ďalší učiteľ, ktorý žiakovi poskytuje fyzický prompt – poskytuje 

mu pomoc zozadu, pričom stále stojí za jeho chrbtom. 
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Z dôvodu príznakov v správaní žiakov typických pre autizmus sa aj v telesnej a športovej 

výchove využívajú predovšetkým primárne motivačné činitele. 

Pri realizácii každej aktivity sa veľký dôraz kladie na rozvoj predverbálnej vývinovej úrovne. 

2. úroveň 

CIELE 

- Rozvoj sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii s prostredím pri 

pohybových aktivitách pri preferencii dospelých pred rovesníkmi, 

- rozvoj expresívnej zložky reči prostredníctvom vizualizovania jednotlivých pohybových 

aktivít, 

- rozvoj preverbálnych schopností, dosiahnutie funkčného používania komunikačných 

prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- prijatie fyzického kontaktu, 

- prijatie pravidiel, kooperácie, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- udržanie rovnováhy pri cvičení, 

- dosiahnutie koordinovaných pohybov pri jednoduchých cvikoch, 

- učenie poradovosti, sociálneho porozumenia, rozvoj senzomotorických schopností, 

uvedomenie si vlastného tela, rozvoj laterality, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvoj 

pohybovej koordinácie, rozvoj koordinácie oko - ruka, rozvoj pozornosti, pamäti, 

myslenia, vnímania. 

OBSAH 

Pri krátkych pohybových interakciách so žiakom - v rozsahu 10 až 15 minút, orientovaných 

na uvedomovanie si telesnej schémy a rozvíjanie koordinácie pohybov uplatňujeme: 

- riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít, resp. rolové hry, 

- kontaktné hry, 

- zrkadlo. 

Na rozvoj rovnováhy a koordinácie pohybov: 

- lozenie po vizualizovanej trase napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s jeho fyzickým 

promptom, 

- pochodovanie po vizualizovanej trase napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s jeho 

fyzickým promptom, 

- indiánsky skok napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s fyzickým promptom, 

- kráčanie v podrepe napodobňovaním pohybov učiteľa alebo s fyzickým promptom. 

Sezónne činnosti v zimnom období: 

- hry na snehu, 

- nácvik chôdze po klzkej ploche, 

- sánkovanie sa na miernom svahu, 

- v jarnom a v letnom období turistika, 

- podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

PROCES 

V úvode rozvíjania a vyučovania predmetu telesná výchova sa preferuje individuálny prístup, 

v diáde učiteľ – žiak. 

Podľa potreby je prítomný aj ďalší učiteľ, ktorý žiakovi poskytuje fyzický prompt za jeho 

chrbtom. 

Využívajú sa predovšetkým primárne motivačné činitele. 

Pri realizácii každej aktivity sa veľký dôraz kladie na rozvoj preverbálnej vývinovej úrovne. 

3. úroveň 

CIELE 

- Komunikácia k výchove a upevňovaniu základných hygienických potrieb v súvislosti 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 535 

s telesnou výchovou, 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- prijatie fyzického kontaktu, 

- prijatie stanovených pravidiel, 

- kooperácia s učiteľom a ďalším žiakom, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

- uvedomenie si vlastného tela v súvislosti s telovýchovnými aktivitami, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka. 

OBSAH 

- Podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.), podávanie lopty spolužiakovi (1-3 min.). 

- Kontaktné hry, zrkadlo. 

- Sezónne činnosti v zimnom období - hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

Pri pohybových aktivitách sa využívajú: 

- hry orientované na kooperáciu s učiteľom, 

- hry orientované na koordináciu pohybov končatín napodobňovaním učiteľa alebo 

s pomocou jeho fyzického promptu, 

- hry orientované na kooperačné aktivity s učiteľom a tolerovanie súčasnej aktivity 

spolužiaka a jeho učiteľa, 

- hry zamerané na rozvoj rovnováhy, laterality (napr. one brain cvičenia), 

- hry zamerané na telesnú schému – hlava, krk, chrbát, ramená, kolená, chodidlá - vo 

frontálnom učebnom procese, s prípadným fyzickým promptom. 

PROCES 

 Aktivity sa zameriavajú na upevňovanie zručností, ktoré žiak ovláda, na ich rozvíjanie 

a zdokonaľovanie. Zdôrazňuje sa spolupráca s učiteľom, len s občasnou krátkou kooperáciou 

so spolužiakom (3-5 min.). 

 Počas telesnej výchovy sa uplatňujú frontálne inštrukcie s podporou fyzického 

promptu – jeden učiteľ dáva inštruktáž, druhý pedagóg je pripravený poskytnúť zozadu 

fyzický prompt žiakom, ktorí ho potrebujú na vykonanie činnosti. Telovýchovné aktivity sa 

organizujú s účasťou ďalšieho žiaka spolu so svojím učiteľom. Aktivity majú imitačný a 

kooperačný charakter, spoločné pohybové aktivity sa nacvičujú pomocou nácviku 

napodobňovania, postupne sa pristupuje k učeniu poradovosti. 
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1. ROČNÍK 
 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo   

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovanie náboženstva je priestor, kde sa deti učia kresťanským postojom 

a kresťanskému životu. Z antropologického uhla pohľadu ide o to, aby žiak objavil svoju 

osobnú originalitu, svoju identitu a svoje miesto v ľudskom  spoločenstve.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo  vyučuje ako 

povinný predmet.  

Obsah  katolíckeho náboženstva pre tento 1. ročník predstavuje ročníkovú tému „Cesta 

radosti“.  Jej cieľom je, viesť deti k postupnému objavovaniu lásky Boha k svetu a k človeku 

prostredníctvom budovania vzájomných vzťahov, spoznávania ich hodnoty,  ako aj k 

formovaniu návykov vzájomného prijímania sa a k návyku jednoduchej modlitby. 

Ročníkový symbol - SRDCE 

Základným symbolom prvého ročníka je srdce. Sprevádza žiakov v aktivitách či pracovných 

úlohách počas celého školského roka. Deti cez prácu s týmto symbolom spoznávajú 

dôležitosť lásky v živote človeka, nevyhnutnosť vzájomného delenia sa, pomoci, slušnosti 

a obetavosti ako základných sociálnych kompetencií.  

Zameranie prvého ročníka je antropologické. V doplnkových témach sa však deti 

oboznamujú so základnými udalosťami dejín spásy. Pozorovaním učiteľa pri modlitbe, 

opakovaním jednoduchej prosebnej a ďakovnej modlitby ako i prežehnania sa s pomocou 

učiteľa sú deti vedené k formovaniu základných náboženských návykov. Modlitba na hodine 

nemusí mať vždy svoje ustálené poradie. Učiteľ ju má zaradiť do jednotlivých častí hodiny 

prirodzene, a to aj viackrát. Vždy však na ňu deti upozorní a povie, prečo sa modlia. Pred 

modlitbou by sa mali deti stíšiť, napr. jemným cinknutím, zahraním určitej melódie, spevom 

a pod. Bude to pre deti signál, že nastáva čas na modlitbu. Pokyny o tichu a stíšení treba 

deťom trpezlivo opakovať dovtedy, kým si tento návyk neosvoja.  

Vyučovacia hodina má mať svoju postupnosť – má vychádzať zo skúsenostného 

vyučovania prostredníctvom zážitkových predmetov alebo inej motivácie  k intelektuálnemu 

vyučovaniu a v závere k aplikácii na súčasný život. Táto postupnosť súvisí so štruktúrou 

nášho mozgu. Vonkajšia kôra je spojovacím mostom medzi vonkajším a vnútorným svetom. 

Tu je sídlo krátkodobej pamäti. Stredná vrstva je sídlom citového života. Mentálne postihnuté 

deti majú časti poškodenú vonkajšiu kôru alebo jadro, stredná vrstva je však pomerne 

nedotknutá, preto vedia byť prítulné, hoci svoju vďačnosť nevedia vždy verbalizovať 

a ukázať. Najvnútornejšia časť mozgu je sídlom dlhodobej pamäti a koordinácie medzi 

starými a novými poznatkami, medzi vzájomnými súvislosťami. Výskum potvrdil, že len to sa 

dostane do dlhodobej pamäti, čo prešlo citovou vrstvou. Ak nepriaznivé podmienky (zlé 

medziľudské vzťahy v prostredí dieťaťa, šoky, nešťastia a iné) nedovolia osloviť citovú sféru, 

mozgové jadro zakrpatie, alebo sa nerozvinie naplno. Mentálne poškodené deti nemajú čo 

koordinovať. (E. Plešková: Základy vyučovania náboženstva) 
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2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete rímskokatolícke náboženstvo. 

Počet hodín je navýšený o 2 vyučovacie hodiny, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná 

škola ). 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

3. Ciele predmetu 

- Objaviť, že som milovaným Božím dieťaťom, 

- oceniť hodnotu vzájomných vzťahov,  

- formovať návyk vzájomného prijímania sa a návyk modlitby. 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

I. Zoznamujeme sa navzájom 

Ja a moje meno, Môj spolužiak, Kamarátstvo, Moji kamaráti, U nás doma, Dobré srdce 

II. Zoznamujeme sa so školou 

Školský zvonček, Naša trieda, Moje miesto v triede, Správanie v škole, Hlásim sa, Čo sa 

v škole nachádza 

III. Rodina, ja a kamaráti 

Mama ma ľúbi, Môj otec, Dieťa, Moja rodina, Kamaráti, Mama má sviatok 

IV. Príroda Božie dielo 

Kráľovstvo prírody 

Dary prírody 

Život v prírode 

Zvieratká - Božie tvory 

Pozdrav z prírody 

Voda 

V. Doplnkové témy 

Môj priateľ anjel 

Anjel pozdravuje Máriu 

Návšteva u Alžbety 

Svätý Mikuláš 

Čakanie na Ježiša 

Narodenie Ježiša 

Návšteva kráľov 

Putovanie kráľov 

Dary kráľov 

Oslava Ježiša 

Znamenie kríža 

Ježiš žije 

Modlíme sa s Máriou 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Čítanie a literárna výchova 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra   

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

 Ak v tomto ročníku žiak iba začína svoju školskú dochádzku, možno vyučovanie 

čítania začať učivom určeným pre prípravný ročník. K učivu prípravného ročníka sa možno 

vrátiť aj v prípade, že žiak nezvláda obsah učiva prvého ročníka. 

 

1. úroveň 
CIELE 

-Vedieť manipulovať s obrázkami podľa pokynov, 

-naučiť sa ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

-vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku. 

OBSAH 

Nácvik stereotypov pri organizácii priestoru a času pre vyučovanie čítania. 

Nácvik správneho sedenia pri manipulácii s drobnými predmetmi, šablónou, papierom, 

knižkou, písacími a kresliacimi potrebami. 

Rozvíjanie základných schopností súvisiacich s akceptovaním a vnímaním činností 

a predmetov dôležitých pre osvojovanie si práce s písmenami – vnímanie tvaru, obrysu, 

ukladanie drobných predmetov vedľa seba (zľava doprava), vytváranie určených medzier 

medzi nimi a pod.. 

Upriamenie pozornosti na určený predmet, obrázok s určitou jeho vlastnosťou. 

Pomenovávanie predmetov, javov, činností. 

2. úroveň 
CIELE 

- Vedieť sa sústrediť na usmernený výkon spojený s miestom a časom určeným pre predmet 

čítanie, 

- vedieť ukladať plošné predmety/kartičky s obrázkami do radu zľava doprava, 

- vedieť ukázať prstom na učiteľom pomenovaný objekt na stole/na obrázku, 

- vedieť rozlíšiť obrázky na základe učiteľom určených znakov, 

- vedieť udržať pozornosť pri manipulácii s obrázkami pri plnení úlohy. 

OBSAH 

Zameranie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres. 

Pomenovávanie predmetov, javov, činností, obrázkov, ... . 

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti, 

tvaru, farbe, ... . 
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Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, nižšie, vľavo, vpravo, na kraji, 

v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. ... . 

Určovanie (vyhľadávanie) tvarovo (farebne) rovnakých jednotlivých obrazcov spomedzi 

navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava. 

Vyhľadávanie tvarovo (farebne) odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v radoch 

(zľava doprava). 

Cvičenie rozlišovacej schopnosti na skupinách obrazcov. 

Nácvik rytmizovaného textu (rečňovanky, vyčítanky, ...). 

Priraďovanie (ústnych) slovných pomenovaní k predmetom denného používania, 

jednoduchým a výstižným obrázkom, fotografiám. 

Priraďovanie obrázkov, predmetov, fotografií k ich slovným (ústnym) pomenovaniam. 

začať so spoznávaním (čítaním) samohlások a - á, e – é, i - í, o - ó, u – ú. 

3. úroveň 

CIELE 

- Zvládnuť základy čítania – písmená a základy techniky čítania - slabiky, jednoslabičné 

slová, 

- porozumieť prečítanému slovu - jednoduchému formou aj obsahom, 

- porozumieť prečítanému spojeniu dvoch slov, 

- dokázať vnímať jednoduchý, pedagógom prečítaný príbeh, 

- vedieť reprodukovať (slovom, kresbou, ukázaním na objekt – obrázok, predmet) fakty z 

textu. 

OBSAH 

Zameranie pozornosti na určený objekt, obrázok, nákres. 

Pomenovávanie predmetov, javov, činností, obrázkov, ... . 

Porovnávanie predmetov, obrázkov a pomenovávanie ich vlastností vo vzťahu k veľkosti, 

tvaru, farbe, ... . 

Chápanie a vyjadrenie polohy predmetu – hore, dolu, vyššie, nižšie, vľavo, vpravo, na kraji, 

v prostriedku, na konci, pred, za, nad, pod. . 

Určovanie (vyhľadávanie) tvarovo (farebne) rovnakých jednotlivých obrazcov spomedzi 

navzájom podobných usporiadaných v radoch, nácvik postupovania zľava doprava. 

Vyhľadávanie tvarovo (farebne) odlišných jednotlivých obrazcov usporiadaných v radoch 

(zľava doprava). 

Cvičenie rozlišovacej schopnosti na skupinách obrazcov. 

Nácvik rytmizovaného textu (rečňovanky, vyčítanky, ...). 

Priraďovanie slovných pomenovaní k predmetom denného používania, jednoduchým 

a výstižným obrázkom, fotografiám. 

Priraďovanie obrázkov, predmetov, fotografií k ich slovným pomenovaniam. 

Postupný nácvik čítania písmen a - á, e - é, i - í, o - ó, u - ú, m, l, v, t, p a zodpovedajúcich 

tvarov príslušných uvedených písmen veľkej tlačenej abecedy, alebo nácvik ich čítania iba v 

tvaroch veľkej tlačenej abecedy – podľa individuálnych osobitostí žiaka. 

Nácvik čítania otvorených slabík. 

Žiaci, ktorí sa učia globálnou metódou čítania postupujú podľa postupu určeného učiteľom. 

Literárna výchova 

- Upriamenie pozornosti na počúvanie krátkeho príbehu s dejom – čítaného z detskej 

knižky. 

- Reprodukcia obsahu príbehu podľa otázok s podporou ilustrácií, obrázkov. 

PROCES 

Tempo práce je potrebné zvoliť podľa schopností žiaka, pričom je možné, že na konci 

školského roku žiak nebude mať zvládnuté celé učivo slovenského jazyka a literatúry 
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určeného pre 1. ročník, čo nie je dôvod na to, aby ročník opakoval; v ďalšom ročníku žiak 

učivo doberie a až potom prejde na učivo ďalšieho ročníka. 

Proces, t. j. postupy pri vyučovaní, ktoré sa uplatňujú v prvom ročníku, sú obdobou procesu 

prípravného ročníka. Učiteľ prispôsobuje proces podľa individuálnych osobitostí žiaka a na 

základe vlastného pedagogického prístupu. 

Nácvik čítania sa začína spôsobom, ktorým je žiak schopný pracovať, dôležité je zistiť, 

ktorému žiakovi vyhovuje viac globálna metóda výučby čítania; nácvik analýzy a syntézy 

nezanedbávame ani u žiakov, ktorí sa učia čítať globálnou metódou – túto operáciu budú 

musieť ovládať pri písaní. 

 

 

Prehľad poradia písmen preberaných v jednotlivých ročníkoch 

Ročník  

Úroveň  

Písmená, spoluhláskové skupiny 

Prípravný  

1. - - - 

2. - - - 

3. - - - 

I.  

1. - - - 

2. A - Á, E – É, I - Í, O - Ó, U – Ú 

3 A - Á, E - É, I – Í, O - Ó, U - Ú, M, L, V, T 

II.  

1. - - - 

2. M, L, T, P, V 

3. B, J, S, N, D, Z, Y, H, K, C, R 

III.  

1. A, E, I, O, U, M, L, V, T, P 

2. B, J, S, N, D, Z 

3. Č, Š, Ž, Ď, Ť, Ň, Ľ, G, F, CH 

IV.  

1. Á, É, Í, Ó, Ú, M, L, V, T, P, 

2. Y, H, K, C, R 

3. Ĺ, Ŕ, DZ, DŽ, Ä, Ô, W, X, Q 

V.  

1. B, J, S, N, D, Z 

2. Č, Š, Ž, Ď, Ť, Ň, Ľ, G, F, CH 

3. - - - 

VI.  

1. Y , Ý, H, K, C, R 

2. Ŕ, Ĺ, DZ, DŽ 

3. - - - 

VII.  

1. Č, Š, Ž, Ď, Ť 

2. Ä, Ô, W, X, Q 

3. - - - 

VIII.  

1. Ň, Ľ, G, F, CH 

2. - - - 
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3. - - - 

IX.  

1. Ŕ, Ĺ, Ä, Ô, DZ, DŽ, W, X, Y 

2. - - - 

3. - - - 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(7 hodín týždenne, 231 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností  

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 7 

Školský vzdelávací program: 7 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 7 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE 

- Ukazovanie využívať ako prostriedok vyjadrovania voľby, 

- zmierňovať rušivé správanie, spôsobené frustráciou z neschopnosti komunikovať, 

- budovať základy receptívneho a expresívneho označovania, 

- rozvíjať symbolickú reprezentáciu (symbol fotografie reprezentuje predmet, príp. symbol 

obrázku reprezentuje predmet), 

- vyjadrovať potrebu piť a jesť, 

- komunikovať základné hygienické potreby, 

- naznačovať pomoc dospelému pri vyzliekaní a obliekaní, 

- rozvíjať spoluprácu pri vykonávaní hygienických návykov, 

- rozvíjať spoluprácu pri stravovaní, 

- rozvíjať základy sociálnych interakcií, 

- rozvíjať základy neverbálnej imitácie, 

- vytvárať základné zručnosti - predpoklady domácich zručností. 

OBSAH 

Vytváranie schopnosti vyjadrovania výberu, voľby. 

Vyjadrovanie preferencie, keď je daná voľba. 

Priraďovanie predmetov k ich fotografiám a naopak. 

Priraďovanie predmetov k ich veľmi realistickej obrázkovej reprezentácii a naopak. 

Priraďovanie rovnakých obrázkov (zobrazujúcich rovnaké predmety, osoby a zvieratá). 

Priraďovanie rovnakých obrázkov (zobrazujúcich rovnaké činnosti). 

Vyjadrovanie špecifických potrieb: piť a jesť nadviazaním očného kontaktu so súčasným 
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použitím ukazovania na reálne predmety (ak primárne potreby nie sú pre žiaka dostatočnou 

motiváciou zvolíme iné, pre žiaka motivujúce potreby, ktoré musí vyjadriť rovnakým 

spôsobom). 

Vyjadrovanie potreby: piť a jesť nadviazaním očného kontaktu so súčasným použitím 

ukazovania na predmetné symboly alebo zmenšeniny reálnych predmetov, príp. fotografie 

alebo zmenšeniny reálnych predmetov. 

Vyjadrenie potreby ísť na WC (na malú i veľkú potrebu) prostredníctvom reálneho 

komunikačného symbolu, resp. predmetného symbolu, príp. fotografie alebo zmenšeniny 

reálnych predmetov. 

Aktívnejšia spolupráca pri obliekaní (a vyzliekaní) niektorých jednoduchých častí oblečenia, 

ak ich má žiak pripravené. Schopnosť zvládnuť procesuálnu schému obliekania (predmetnú, 

na úrovni fotografie, alebo dvojrozmerného obrázka). 

Aktívnejšia spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov s pomocou procesuálnych 

schém (predmetných, alebo dvojrozmerných). 

Aktívnejšia spolupráca pri umývaní rúk, tváre, ich utieraní, pri čistení zubov, nosa 

a používaní toaletného papiera s pomocou procesuálnych schém (predmetných, alebo 

dvojrozmerných). 

Aktívnejšia spolupráca pri stravovaní: samostatné používanie lyžice a vidličky, naznačovanie 

používania nožíka na naberanie a naznačovanie krájania jedla, samostatné používanie 

servítky. 

Účasť na krátkej interakcii so spolužiakom, s priamou pomocou učiteľa. 

Priraďovanie rovnakých farieb (vývinovo: červená - modrá, zelená - žltá - oranžová, hnedá - 

čierna - ružová - sivá, biela). 

Priraďovanie rovnakých tvarov (vývinovo: kruh - štvorec, trojuholník - obdĺžnik, 

kosoštvorec). 

Imitácie hrubomotorickej manipulácie s predmetom v základnej polohe posediačky; 

napodobňovanie hrubomotorickej činnosti (zbieranie kociek do košíka, tlačenie autíčka); 

napodobňovanie používania predmetov podľa vzoru (pitie z pohára, jedenie hračkárskeho 

jedla, položenie klobúka na hlavu, potlačenie autíčka cez rampu do garáže, galopovanie 

koníkom po stole, potrasenie tamburínou, búchanie kladivkom, česanie vlasov, predstieranie 

čítania knižky, vysávanie koberca hračkárskym vysávačom atď.). 

Otváranie a zatváranie rôznych balení, v ktorých sú uložené potraviny a veci používané v 

domácnosti (nádoby, škatule, tuby, vrecká, vrecká, tégliky atď.). 

Nalievanie z džbánu, prestieranie pre seba samého (s použitím vizualizácie a procesuálnych 

schém), s minimálnou priamou pomocou učiteľa. 

2. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať schopnosti žiaka komunikovať jednoduchou verbálnou formou, 

- rozvíjať neverbálne modality vrátane očného kontaktu ku komunikácii, 

- spontánne vyjadrovať základné potreby, 

- rozvíjať schopnosti výberu, 

- rozvíjať symbolickú reprezentáciu, 

- rozvíjať schopnosti často používané pri hraní hier, 

- rozvíjať zručnosti sociálnych interakcií, 

- podporovať samostatnosť v oblasti sebaobsluhy, 

- učiť jednoduché domáce zručnosti. 

OBSAH 

Neustále podporovanie a rozvíjanie naučenej verbálnej expresie, v zmysle vyjadrovania 

bežných žiadostí žiaka (využívať vizualizáciu ako augmentatívnu komunikáciu). 

V rámci každej komunikačnej situácie neprestajné vyžadovanie používania neverbálnych 
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modalít (očného kontaktu) so súčasnou verbalizáciou (s výnimkou žiakov, u ktorých sa 

diagnosticky potvrdí averzia na očný kontakt a príp. s tým súvisiace problémy v správaní). 

Spontánne vyjadrovanie potreby uhasenia smädu a hladu a hygienických potrieb žiakom (t. j. 

spontánne vyjadrovanie potreby ísť na WC, nie vtedy, keď to má žiak v dennom režime). 

Rozvíjanie existujúcich schopností vyjadrovania výberu, voľby, (požívanie vizuálnej formy 

komunikácie v zmysle augmentatívnej), rozširovanie ponuky, príp. posúvanie komunikačných 

prostriedkov na vyššiu úroveň). 

Priraďovanie neidentických činností (obrázkov rôznych ľudí, ktorí robia to isté). 

Triedenie podľa pojmových kategórií. 

Priraďovanie množstva: priraďovanie kariet so zobrazeným rovnakým počtom prvkov. 

Účasť na dlhšej interakcii (hre) s učiteľom (5 až 10 minút). 

Účasť na krátkej interakcii so spolužiakom, s minimálnou pomocou učiteľa. 

Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov (postupne sa naučiť používať 

procesuálne schémy na dvojrozmernej úrovni – zodpovedajúcej úrovni porozumenia žiaka). 

Aktívna pomoc dospelému pri obliekaní a vyzliekaní. 

Aktívna spolupráca pri stravovaní. 

Vytváranie základných domácich zručností (zametať, vysypať smetný kôš, umyť tanier, 

poutierať stôl, vyžmýkať handru a pod.). 

3. úroveň 

CIELE 

- So záujmom počúvať krátke príbehy, 

- prejavovať záujem o príbehy a zapamätať si, čo sa stane a iné fakty, 

- zopakovať krátke básničky, pesničky, 

- pamätať si mená hlavných postáv, 

- počúvať pre potešenie, 

- je schopné vyvodiť zmysel z intonácie, výšky, hlasitosti, rytmu, prízvuku. 

OBSAH 

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy. 

PROCES 

Učiteľ demonštruje proces a povie: "urob toto". Žiak by mal zrkadliť činnosť učiteľa (t.j. ak 

učiteľ zodvihne pravú ruku, oproti sediaci žiak má zodvihnúť ľavú ruku). Jednotlivé fázy 

začínajú viditeľnými, veľkými pohybmi, ďalej postupujú k jemnejším pohybom. Pre žiaka je 

jednoduchšie naučiť sa imitovať činnosť spojenú s predmetom, alebo činnosť, ktorá má 

senzorickú spätnú väzbu. Imitácia, ktorá zahŕňa pohyb časti tela od tela, alebo časť tela, ktorá 

nie je priamo vo vizuálnom poli je pre žiaka náročnejšia. 

Postupne, zlepšujúcimi sa výkonmi žiaka, je verbálna nápoveď generalizovaná aj na iné vety, 

ktoré majú rovnaký význam ako: „urob toto“ (napr. „urob to isté“, „urob to, čo robím ja“, 

„napodobni ma“ a pod.). Finálnym krokom je pomenovanie činnosti („zatlieskaj“). Takto sa 

buduje kognitívna báza na ďalšie verbálne usmerňovanie. „Urob toto“ sa požíva aby sa 

vytvorila predstava imitácie, ktorá je základnou schopnosťou ktorá poskytuje nejazykový, 

neverbálny spôsob učenia ďalších rozmanitých zručností. 

Prompty 

K dosiahnutiu imitácie predvádzaných pohybov používajte fyzické vedenie. Postupne je 

potrebné zmierňovať prompt, cez jemný dotyk až po mierne gesto. 

Cieľom je naučiť sa používať konverzačné frázy v každodenných situáciách. Spočiatku sa 

žiak učí dávať mechanické odpovede na opakujúce sa situácie. Prompty sú postupne 

zmierňované, pretože sa očakáva, že žiak bude komunikovať v prirodzených situáciách. 
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Podstatné je uvedomiť si, že aj keď žiaka naučíme mnoho reakcií, ešte to neznamená, že 

bude schopný sociálne komunikovať. Je potrebné učiť žiaka byť vnímavejším k 

sociálnym kľúčom správania sa a komunikácie. 

Rozhovor predpokladá schopnosti 

- všímať si rôznorodé aspekty „správy“ komunikačného partnera, 

- spracovať rôznorodé aspekty „správy“ komunikačného partnera, 

- interpretovať obsah a zmysel verbálneho, neverbálneho a afektívneho správania 

hovoriaceho, 

- pochopiť správu hovoriaceho vo vzťahu k sociálnemu kontextu, 

- pochopiť mentálny stav komunikačného partnera, 

- mapovať relevantnosť rozhovoru pre partnera, 

- zorganizovať si myšlienky relevantné k téme rozhovoru, 

- znovu si vybaviť informácie relevantné k téme rozhovoru, partnerovi a kontextu, 

- používať primeranú proximitu a reč tela, 

- priebežne dynamicky reagovať na sociálnu dynamiku rozhovoru. 

 Sociálne zručnosti sa žiak učí postupne. Na začiatku nie sú zložité, pretože základom 

je, aby sa interakcia sama o sebe stala príjemnou. Na 3. úrovni sa v sociálnych interakciách 

využívajú viac rečové schopnosti, čo je pre žiaka s AU alebo PVP s MP veľmi náročné. 

Imitácia je najfundamentálnejšia schopnosť, ktorá je prvotným hnacím mechanizmom v 

dosahovaní sociálneho správania. Samozrejme predpokladom interaktívnej hry je zvládnuť 

izolované komponenty zložitej hry, ktorá má byť interaktívnou. (Aby sa dve deti mohli spolu 

hrať s plastelínou, musia ju obe vedieť hniesť, vaľkať, vyrezávať formičkami, modelovať z 

nej a pod.). 

Aby sme dieťa pripravili na interaktívnu hru s iným dieťaťom, učíme ho potrebné sociálne 

zručnosti najprv v situácii 1:1. Keď má dieťa naučené niektoré sociálne zručnosti, začneme s 

krátkou interakciou s iným dieťaťom. Interakcia ešte nemusí mať za cieľ deti niečo naučiť. 

Dôležité je, aby si na seba zvykli, aby spolu zažili spoločné príjemné zážitky z aktivít, ktoré 

majú spoločné. Tieto stretnutia sú ideálnou príležitosťou na odpozorovanie ich schopností a 

identifikáciu tých, ktoré ich budeme ďalej učiť v situáciách 1:1. Tieto situácie nemajú len 

funkciu identifikácie nedostatkov dieťaťa, ale aj postupné priblíženie jeho hrových, 

sociálnych a komunikačných schopností štandardným. 

V situácii učenia by mal byť vždy len jeden aspekt hry pre dieťa nový. V rámci každej 

aktivity je potrebné stanoviť si aj behaviorálne ciele. Prirodzene je potrebné facilitovať veku 

primerané a kooperatívne správanie – žiak má reagovať na svojho partnera v hre, ktorý 

nesmie robiť nič namiesto neho. Dospelý nemá byť cieľom interakcie dvoch detí, ale jej 

prostredníkom. V rámci interakcie dvoch detí je potrebné byť flexibilný, rýchlo sa prispôsobiť 

a neprerušovať správanie, ktoré je pozitívne. (Nedávať príliš veľa inštrukcií, ktoré bránia 

spontánnemu správaniu.). 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie   

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 
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ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 
1. úroveň 
CIELE 

- Zlepšiť hrubú a jemnú motoriku rúk, 

- zlepšiť jemnú motoriku prstov. 

OBSAH 

Driblovanie s loptou. 

Šitie jednoduchých stehov. 

Navliekanie ihly. 

Hra s prstovými farbami. 

Hra s pieskom. 

Hra s vodou. 

Hra s plastelínou. 

Hra s kockami. 

Skladanie plošných kartičiek. 

Strihanie. 

Manipulácia s jednoduchými „remeselnými a kuchynskými“ detskými nástrojmi. 

Imitovanie zložitejšieho postavenia prstov. 

2. úroveň 
CIELE 

- Nadobudnúť prvé skúsenosti s používaním písacieho nástroja a vedením jeho stopy, 

- zvládnuť prípravné cviky na písanie. 

OBSAH 

Používanie oboch rúk pri cvičení jemnej aj hrubej motoriky. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) dlaňou. 

Uchopovanie písacieho nástroja (farbičky, ceruzky) prstami. 

Vedenie žiaka k správnej pozícii tela pri písaní. 

Zanechávanie farebnej stopy na podložke/papieri voľným čmáraním. 

Repetitívne (opakované) čmáranie dominantnou rukou - kruhové čmáranie, čmáranie 

vertikálnym smerom. 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Obkresľovanie predpísaných veľkých tlačených tvarov písmen – samohlások A E I O U, ak sa 

s nimi žiak oboznamuje na čítaní 

3. úroveň 
CIELE 

- Vedieť vytvoriť na podložke/papieri stopy písacím nástrojom podľa inštruktáže, 

- rozvíjať napodobňovanie pri písaní. 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho držania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole. 

Repetitívne (opakované) čmáranie dominantnou rukou: 

- kruhové čmáranie, 

- čmáranie vertikálnym smerom. 
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Učiť žiaka postupne nakresliť na požiadanie nasledujúce tvary: 

- zvislá čiara - v smere zhora nadol, 

- vodorovná čiara - v smere zľava doprava, 

- kružnica – proti smeru hodinových ručičiek, 

- kružnica – v smere hodinových ručičiek, 

- spojenie dvojice bodov čiarou, 

- spojenie niekoľkých bodov čiarou, 

- imitovať kreslenie prekrížených čiar (predkreslených, neskôr iba podľa predlohy) – 

v tvare veľkého znamienka „plus“, neskôr v tvare písmena „X“. 

Vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov (s toleranciou presahovania okrajov). 

Sledovanie predkreslených priamych čiar písacím nástrojom s vytváraním vlastnej, farebne 

odlišnej stopy. 

Niekoľkonásobné obkresľovanie veľkých tvarov - čiar v tvare oblúka, vlnovky. 

Niekoľkonásobné obkresľovanie obrysov jednoduchých plošných geometrických tvarov – 

štvorec, obdĺžnik, rôzne tvary trojuholníkov, kruh, elipsa. 

Zakresľovanie šikmých čiar smerujúcich zhora nadol do riadkov podľa predlohy predpísanej 

na začiatku každého riadka (štyri riadky vytvorené preložením papiera po šírke formátu A4). 

Zakresľovanie šikmých čiar smerujúcich zdola nahor do riadkov podľa predlohy predpísanej 

na začiatku každého riadka (štyri riadky vytvorené preložením papiera po šírke formátu A4). 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa začnú preberať v predmete 

čítanie – samohlásky A, E, I, O, U, Á, É, Í, Ó, Ú a spoluhlásky M, L, V, T, P. 

Písanie preberaného písmena spájaním pripravených oporných bodov. 

Imitatívny zápis príslušného písmena (podľa predlohy) na požiadanie, po dobrom zvládnutí 

jeho obkresľovania. 

Nácvik napísania príslušného písmena na požiadanie bez predlohy a opory, možno využiť ako 

dopisovanie vynechaného písmena do slova preberaného na čítaní. 

 

 

VECNÉ UČENIE 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 Vecné učenie je integrovaný predmet pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s 

autizmom, v ktorom žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) získavajú elementárne 

poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

 Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, 

a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. Žiaci sa 

oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a vedieť 

vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek pre nich 

prijateľným spôsobom. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 
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aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka, citlivo 

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

 

VECNÉ UČENIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet:  Vecné učenie 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovaciu hodinu v predmete vecné učenie. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa a herňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 
1. úroveň 

CIELE 

- Poznať osobné údaje, 

- orientovať sa v priestore, 

- orientovať sa v čase, 

- spoznávať prírodu v priamom kontakte, 

- orientovať sa v bežných životných situáciách. 

OBSAH 

Základná orientácia 

- Svoje meno, priezvisko. 

- Orientácia v priestore: trieda, budova školy. 

- Spoznávanie zariadenia triedy. 

- Porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: deň-noc, svetlo – tma. 

- Spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí svojho tela. 

Poznávanie prírody 

- Domáce zvieratá: pes, mačka. 

- Voľne žijúce zvieratá: myš, medveď. 

- Pojmy: vtáky a hmyz. 

- Rastliny: kvety a stromy. 

- Pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia. 

Orientácia v bežných životných situáciách 

- Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku. 

- Správanie sa v obchode, rozoznať aspoň dva obchody podľa zamerania - potraviny, 

hračky. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 548 

- Rozpoznávanie základných potravín. 

- Úloha lekára a zdravotnej sestry. 

2. úroveň 

CIELE 

- Poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou 

s predmetmi, slovne, kresbou, pohybom, 

- spoznávať a pomenovať predmety a činnosti, s ktorými sa žiaci stretávajú v triede a 

v škole, 

- vedieť sa orientovať v triede, 

- poznať mená ročných období, 

- poznať mená dní v týždni, 

- uvedomovať si premenlivosť počasia, 

- poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

- vedieť šetrne zaobchádzať s pomôckami, nepoškodzovať zariadenie triedy, 

- osvojiť si základné pravidlá správnej životosprávy a kultúrneho správania. 

OBSAH 

Trieda, škola a okolie školy 

- Pomôcky a zariadenie triedy. 

- Školské potreby a hračky. 

- Poznanie svojho mena, priezviska, meno svojho učiteľa a mená spolužiakov. 

- Rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky. 

- Základné návyky slušného správania - pozdravenie, poprosenie, poďakovanie. 

- Poznávanie najbližšieho okolia školy. 

Orientácia v čase 

- Porozumenie časovým údajom a vzťahom: deň–noc, ráno–večer, dnes–zajtra, teraz– 

potom, určenie dní v týždni. 

Príroda 

- Pozorovanie zmien v prírode a počasia. 

- Pomenovanie ročných období s použitím obrázkov: jar, leto, jeseň, zima. 

- Osvojovanie základných pojmov umožňujúcich poznať sledované predmety a javy: teplo, 

zima, slnko, vietor, dážď, sneh, mráz. 

Zvieratá v prírode 

- Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň. 

- Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška, 

- Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka. 

Rastliny v prírode 

- Kvety: ruža, tulipán a iné. 

- Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, ich plody. 

- Kríky: maliny, ríbezle. 

Starostlivosť o zdravie 

- Vnímanie a poznávanie jednotlivých častí ľudského tela: hlava, krk, ruky, nohy. 

- Zdravie, choroba, lieky, lekár. 

- Základné hygienické návyky, význam pre zdravie. 

- Význam zdravej výživy pre zdravie. 

- Obliekanie sa podľa ročného obdobia a teploty prostredia. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

- Chôdza po chodníku. 

- Prechádzanie cez cestu, prechod pre chodcov, semafory. 

- Bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Obchod 
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- Rozoznávanie obchodov podľa zamerania, poznávanie nápisov na obchode - globálnou 

metódou. 

- Poznávanie rozličného tovaru, najmä potravín: ovocia, zeleniny. 

- Poznávanie mincí. 

- Zameranie sa na správanie v obchode. 

Domov a rodina 

- Rodičia, súrodenci - ich mená. 

- Vzťahy medzi členmi rodiny. 

- Pomenovanie časti bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC a iné. 

3. úroveň 

CIELE 

- Nadobudnúť najjednoduchšie poznatky o prírode a spoločnosti z najbližšieho okolia, 

- osvojiť si základné spoločenské a hygienické návyky, 

- orientovať sa v budove školy, 

- na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí vytvárať si predstavu o roku, 

- poznať názvy ročných období, dní v týždni, 

- poznať domáce zvieratá a ich mláďatá a niektoré voľne žijúce zvieratá, 

- osvojiť si hlavné zásady správnej životosprávy a kultúrneho správania. 

OBSAH 

Zima 
- Pozorovanie zmien v prírode. 

- Zmeny počasia: mráz, sneh, ľad. 

- Oboznámenie sa s pravidlami bezpečnosti na ulici, pri zimných športoch. 

- Oboznámenie sa s vianočnými tradíciami. 

Starostlivosť o zdravie 

- Predchádzanie úrazom a chorobám. 

- Predchádzanie úrazom pri športe, pri prechádzaní cez cestu, pri manipulácii s ohňom, 

s elektrinou atď.. 

- Úloha lekára. 

Jar 

- Pozorovanie zmien v prírode - otepľovanie, odmäk, dlhší deň, kratšia noc. 

- Poznávanie niektorých jarných kvetov: snežienka, fialka, rozlišovanie časti rastlín: koreň, 

stonka, list a kvet. 

- Starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody. 

- Domáce zvieratá a ich mláďatá. 

Práca a odpočinok 

- Deň a jeho časti: ráno, poludnie, večer. 

- Týždeň: pracovné dni a dni odpočinku, voľná sobota, nedeľa, prázdniny. 

- Názvy dní v týždni. 

Leto 

- Pozorovanie počasia. 

- Poznávanie rôznych druhov ovocia, jeho vlastnosti: farba, chuť, veľkosť, vôňa. 

- Poznávanie lúčnych kvetov z najbližšieho okolia, názvy letných mesiacov. 

PROCES 

 Žiaci s AU alebo PVP s MP sa musia vo svojom bezprostrednom prostredí cítiť 

bezpečne, musia vedieť kde má čo svoje miesto, musia vedieť kde a s čím môžu počítať. To, 

čo môžu urobiť pre svoje bezprostredné okolie, triedu, spolužiakov im musíme povedať, dať 

im primerané úlohy, ktoré si s vedomím povinnosti aj zastanú. Musíme im dať na vedomie, že 

tie činnosti, ktoré vykonali sú dôležité a všetci sa tešia, že ich urobili. 
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Pochopenie rodinných vzťahov môže byť pre žiaka s AU alebo PVP s MP problematické. 

Najzákladnejšie rodinné vzťahy: rodičia, súrodenci, starí rodičia poznajú, pretože ich 

bezprostredne prežívajú v každodennom živote. Niektoré z nich vedia aj bez pomoci 

vymenovať. Širšie rodinné vzťahy nechápu vôbec, alebo len veľmi ťažko. Pomocou by mohlo 

byť vyhotovenie albumu s fotkami, ktoré si môžu často prezerať, rozprávať o nich, odpovedať 

na otázky. 

Väčšina žiakov s AU alebo PVP s MP si neuvedomuje vlastné telo, nevšímajú si napr. 

rozmery svojho tela. Avšak kritéria telesného zdravia sa vedia mechanicky naučiť, na základe 

pravidiel ich aj dodržiavať. Pedagóg sa musí usilovať, aby žiak nadobudol čo najviac 

poznatkov o sebe samom, o ochrane svojho zdravia.  

Žiaci môžu získať poznatky o človeku, o prírode, ale nie sú schopní vidieť vzťahy existujúce 

medzi nimi. Môžeme vytvoriť zoznam, tabuľku v záujme uľahčenia výučby prebiehajúcej 

mechanickou cestou. 

Príroda ako súvislý, harmonický celok sveta poskytuje žiakom s AU alebo PVP s MP zážitok 

len málokedy. Najradšej sa ponoria do jednotlivých častí javov, vecí, ktoré dlho a rituálnym 

spôsobom pozorujú. Je potrebné, aby učiteľ usmerňoval pozornosť žiaka, upozornil na 

podstatné vlastnosti, porovnával jednotlivé javy, napr. zmeny počasia, pohyb hmyzu, hľadajú 

konáre, plody, kamene a pod., nosia ich domov. Robia to bez toho, aby im toto zberateľstvo 

dávalo nejaký zvláštny estetický zážitok. 

 

 

MATEMATIKA 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete matematika. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah vzdelávania 

1. úroveň 
CIELE 

- Rozvíjať schopnosť rozlišovať a triediť a triediť činnosti bežného denného života, 

predmety, vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania 

základných matematických zručností a návykov, 

- pochopiť množstvo 1. 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto. 

Orientácia v priestore. Vzťahy: dopredu – dozadu. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom. 

Priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa. 
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Vyhľadávanie rovnakých predmetov. 

Skladanie celku z častí. 

Pochopenie rozdielu medzi „1“ a veľa. 

Priraďovanie predmetov k číslu 1. 

Priraďovanie čísla 1 k predmetom. 

Čítanie a písanie číslice 1. 

2. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať schopnosť triediť a priraďovať činnosti každodenného života, predmety, 

vlastnosti, stavy a pod., podľa určitých kritérií, ako predpokladu rozvíjania základných 

matematických zručností a návykov, 

- utvárať prvotné predstavy o čísle, 

- zoznámiť sa so základnými matematickými pojmami, 

- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 2, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 2, 

- osvojiť si základné geometrické predstavy. 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností: množstvo, veľkosť, farba, tvar. 

Triedenie predmetov podľa vlastností, vytváranie skupín predmetov. 

Vzťahy: všetko – nič, všetci – nikto, malý – veľký, krátky – dlhý. 

Triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: kruh, štvorec. Vlastnosti: okrúhly a hranatý, 

Vzťahy: dopredu - dozadu, hore – dole. 

Číslo 1. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Priraďovanie predmetov k číslu 1. 

Čítanie a písanie číslice 1. Znázorňovanie čísla 1. 

Číslo 2. Číselný rad. Určovanie a vyznačovanie počtu predmetov. Priraďovanie predmetov 

k číslu 2. Čítanie a písanie číslice 2. Znázorňovanie čísla 2. 

Porovnávanie čísel 1, 2. Rozklad čísla 2. Vzťahy väčší, menší, rovná sa. znázorňovanie 

nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc. Znaky >, <, =. nerovnosti 1 < 2, 2 > 1, 

rovnosti 1 = 1, 2 = 2. 

Sčitovanie v obore do 2. Znak + (plus). Zápis príkladov sčitovania. Znázorňovanie príkladov 

sčitovania. 

Odčítavanie v obore do 2. Znak – (mínus). Zápis príkladov odčítavanie. 

Kupovanie a platenie so skutočnými peniazmi: 1 a 2 koruny. 

3. úroveň 

CIELE 

- Porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti, podľa určitých 

kritérií, 

- osvojiť si základné geometrické predstavy, 

- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

OBSAH 

Triedenie predmetov podľa vlastností. 

Vytváranie dvojíc, vzťahy rovnako – nie rovnako, viac – menej. 

Usporiadanie, napr. veľa, málo, veľký, malý, vzťahy: pred – za, prvý – posledný. 

Číslo 1, určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie predmetov k číslu 1, čítanie 

a písanie číslice 1, znázorňovanie čísla 1. 

Číslo 2, číselný rad, určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie predmetov 

k číslu 2, čítanie a písanie číslice 2, znázorňovanie čísla 2. 
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Porovnávanie čísel 1, 2, rozklad čísla 2, vzťahy väčší, menší, rovná sa, znázorňovanie 

nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia dvojíc, znaky >, <, =. 

Sčitovanie v obore do 2, objasnenie podstaty sčitovania, znak + (plus), zápis príkladov 

sčitovania, znázorňovanie príkladov sčitovania. 

Odčítavanie v obore do 2, objasnenie odčítavanie ako obráteného počtového výkonu 

k sčitovaniu, znak – (mínus), zápis príkladov odčítavanie. 

Číslo 3, číselný rad, počítanie po jednej do troch, určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, 

priraďovanie predmetov k číslu 3, čítanie a písanie číslice 3, znázorňovanie čísla 3. 

Porovnávanie čísla 3 s číslami 1, 2, rozklad čísla 3, znázorňovanie nerovnosti a rovnosti 

pomocou tvorenia dvojíc, vzťahy hneď pred, hneď za. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 3, zápis príkladov sčitovania a odčítavanie. 

Číslo 4, číselný rad, vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za, počítanie po jednej do štyroch, 

určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie predmetov k číslu 4, čítanie 

a písanie číslice 4, znázorňovanie čísla 4. 

Porovnávanie čísla 4 s číslami 1, 2, 3, rozklad čísla 4, znázorňovanie nerovnosti a rovnosti 

pomocou tvorenia dvojíc, zápis príslušných rovností a nerovností, určovanie čísel menších, 

väčších ako je dané číslo. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 4, zápis príkladov sčitovania a odčítavanie. 

Číslo 5, číselný rad, počítanie po jednej do piatich, vzťahy pred, za, hneď pred, hneď za, 

určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie predmetov k číslu 5, čítanie 

a písanie číslice 5, znázorňovanie čísla 5. 

Porovnávanie čísla 5 s číslami 1, 2, 3, 4, rozklad čísla 5, znázorňovanie nerovnosti a rovnosti 

pomocou tvorenia dvojíc, zápis príslušných rovností a nerovností, určovanie čísel menších, 

väčších ako je dané číslo. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 5, zápis príkladov sčitovania a odčítavanie. 

Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčítavanie v obore do 5. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Číslo 0, sčitovanie a odčítavanie s číslom 0. 

Pomenovanie, triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: štvorec, kruh, trojuholník, 

obdĺžnik, vlastnosti: okrúhly a hranatý. 

Spoznanie a pomenovanie priestorových útvarov medzi predmetmi každodenného života: 

guľa, kocka. 

PROCES 

 Prostredníctvom triedenia, priraďovania a porovnávania, si žiaci zvyšujú schopnosť 

zameriavať pozornosť, učia sa všímať si charakteristické vlastnosti predmetov, javov, stavov 

a súvislosti medzi nimi. Pracujú s konkrétnymi predmetmi, v známom prostredí, pri vyššej 

úrovni žiaka prechádzame od predmetom k ich zmenšeninám, maketám, fotografiám, až k 

obrázkom. Individuálne zvyšujeme náročnosť úloh (triedenie do dvoch, troch a viac skupín, 

porovnávanie podľa viacerých kritérií, vynechávanie predmetov, ktoré nepatria do výberu, 

rozhodovanie ktorá vlastnosť je najdôležitejšia) Postupne sa žiaci zdokonaľujú v zisťovaní 

podobností a rozdielov, v schopnosti triediť predmety podľa funkcií, učia sa vytvárať 

postupnosti a tak si zvyšujú schopnosť zovšeobecňovania a prenesenia osvojenej situácie do 

inej. 

 Postupným určovaním a priraďovaním si žiaci osvojujú predstavy o číslach 

a počtových výkonoch. Je dôležité, aby sme predstavu o čísle spájali stále s daným počtom 

predmetov. Aby číslo chápali ako prostriedok na označenie množstva. Pri nácviku sčitovania 

a odčítania vychádzame z praktických manipulácii s predmetmi, pridávania a uberania. Pre 

žiakov s AU alebo PVP s MP môžu byť problematické vzťahy väčší, menší, rovná sa. Preto sa 

pri pracovných úlohách daného typu snažíme o vizuálnu jednoznačnosť, snažíme sa výučbu 
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aplikovať v praktických činnostiach s predmetmi. Na základe porovnávania množstva (čísel) 

vytvárame číselný rad. 

 Z dôvodu uplatnenia osvojeného učiva v praktickom živote je dobré, ak do výučby 

zaraďujeme manipuláciu s mincami. Vhodnejšie je používať reálne mince, než žetóny, 

najlepšie simulovaním nákupu v obchode. V 3. úrovni si žiaci prostredníctvom triedenia, 

priraďovania a porovnávania osvojujú poznatky o niektorých rovinných a priestorových 

útvaroch. Pri výučbe postupujeme od ľahko odlíšiteľných tvarov, až po podobné. Dôležitá je 

vizualizácia a precvičovanie v reálnom živote. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete pracovné vyučovanie. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej 

výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné hygienické návyky, 

- utvárať základné samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní, 

- rozvíjať schopnosť napodobňovania, 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- poznávať rôzne materiály. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

Spolupráca pri osobnej hygiene. Používanie hygienických potrieb. Osvojenie si hygienických 

návykov s pomocou. Používanie WC, toaletného papiera. Vyzliekanie a obliekanie odevu s 

pomocou.Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.Osvojenie si základných návykov pri stravovaní. 

Sedieť určitý čas pri jedle. 

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky 

- Chytanie predmetov prstami. Zvyšovanie schopnosti chopenia a stisku. 

- Manipulovať s predmetmi oboma rukami. 

- Prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť. 

- Zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka. 

- Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek. 

- Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

- Púšťať vodu - páková batéria, kohútik. 
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- Manipulovať s kockami: ukladanie dvoch kociek na seba, vedľa seba. 

Práce v domácnosti 

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. 

Práce v dielni 

- Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína a iné. 

- Trhanie a krčenie papiera. 

2. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní, 

- rozvíjať schopnosť napodobňovania, 

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 

- adekvátne používať predmety, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- rozlišovať rôzne materiály. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Osobná hygiena: nácvik potrebných činností a postupov. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov s pomocou. 

- Používanie WC, splachovanie, používanie toaletného papiera a vreckovky. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou. 

- Obúvanie a vyzúvanie s pomocou. 

- Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou. 

- Používanie zipsu, patentiek s pomocou. 

- Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla. 

- Osvojenie si základných stravovacích návykov. 

- Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich. 

- Používanie lyžice pri jedle. 

Práce v domácnosti 

- Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou. 

- Odkladanie odevu a obuvi s pomocou. Utieranie prachu s pomocou. 

- Vynášanie odpadkov s pomocou. Vedieť vymeniť uterák. 

- Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien. 

- Zapínanie a vypínanie osvetlenia. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veka pohára. 

- Púšťanie vody: páková batéria, kohútik. 

- Používanie štipcov na bielizeň. 

- Primerané používanie rôznych predmetov a hračiek. 

- Oboznámenie sa so zariadením kuchyne. 

- Rozlíšenie potravín od ostatných predmetov s pomocou. 

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

- Základy jednoduchého prestierania k stolovaniu. 

- Odkladanie špinavého riadu zo stola. 

- Základy bezpečnosti v kuchyni. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny a iné. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa farby, veľkosti a tvaru. 

- Manipulovanie s predmetmi: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, vkladanie, vyberanie, 
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navliekanie, lepenie, presýpanie. 

- Namotávanie a splietanie vlny a špagátov rôznej hrúbky. 

- Strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov. 

- Viazanie uzlov. 

Práce s papierom 

- Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera. 

- Obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera. 

- Nalepovanie samolepiek. 

Montážne a demontážne práce 

- Navliekanie drobných predmetov a prírodnín: korále, šípky, vhodné cestoviny a iné. 

- Manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek. 

- Práce so stavebnicami: mozaika, domino a iné. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

Pestovateľské práce 

- Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou. 

- Oboznámiť sa so sadením, klíčením a rastom rastlín. 

- Práca so záhradným náradím: hrable. 

- Zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov. 

3. úroveň 

CIELE 

- Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné návyky pri stravovaní, 

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- rozvíjať schopnosť adekvátne používať predmety a hračky, 

- utvárať základné pracovné zručnosti a návyky. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Osobná hygiena: nácvik činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov podľa pokynov. 

- Samostatné používanie WC, splachovanie. 

- Používanie toaletného papiera, vreckovky a hrebeňa. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu podľa pokynov. 

- Obúvanie a vyzúvanie podľa pokynov. 

- Zapnutie a rozopnutie gombíka, upevňovanie opaska. 

- Používanie zipsu, patentiek a háčikov. 

- Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla a mašličky. 

- Základné návyky pri stravovaní. 

- Stolovanie: používanie lyžice a vidličky pri jedle. 

- Samoobsluha pri desiatovaní: naliať do pohára, rozbaliť chlieb, otvoriť jogurt, očistiť 

banán, mandarínku. 

Práce v domácnosti 

- Odkladanie predmetov na určené miesto podľa pokynov, udržiavanie poriadku. 

- Odkladanie a údržba odevu podľa pokynov. 

- Postup jednoduchého čistenia obuvi, odkladanie na určenie miesto podľa pokynov. 

- Používanie štipcov na bielizeň. 

- Utieranie prachu, zametanie, zberanie smetí do koša podľa pokynov. 

- Obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení. 
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- Primerané používanie predmetov a hračiek. 

- Odomykanie a zamykanie dvier, visiaceho zámku. 

- Rozlíšenie potravín od iných predmetov. 

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou. 

- Vedieť rozlíšiť čo patrí do odpadkov. 

- Stolovanie: samostatne prestieranie na jednoduché stolovanie. 

- Odkladanie špinavého riadu zo stola. 

- Utieranie stola. 

- Utieranie a odkladanie riadu na určené miesto podľa pokynov. 

- Rozpoznanie špinavého a čistého riadu. 

- Bezpečne pracovať v kuchyni. 

- Šitie: navliekanie nite do veľkej ihly, na konci zdvojenej nite urobiť uzlík. 

- Prepichávanie kartónu podľa šablóny. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Manipulovanie s drobným materiálom. Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie 

predmetov a prírodnín podľa vlastností: farba, veľkosť, tvar, materiál. 

- Napichávanie, navliekanie, nadväzovanie a nalepovanie drobného materiálu. 

- Vytváranie mozaiky, vzorov podľa určitého pravidla. 

Práce s papierom 

- Spoznávanie základných vlastností papiera: farba, povrch, hrúbka. 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov papiera podľa vlastností. 

- Práca s papierom: trhanie, krčenie, nalepovanie, zlepovanie, prekladanie, skladanie 

a strihanie. 

- Dierovanie papiera podľa šablóny a so strojčekom. 

- Šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón. 

- Pečiatkovanie a potláčanie papiera tlačidlami rozličných predmetov. 

Montážne a demontážne práce 

- Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov stavebníc podľa vlastností: 

veľkosť, farba, tvar, materiál. 

- Skladanie a rozkladanie predmetov a stavebníc. Ukladanie na seba, vedľa seba, spájanie, 

skrutkovanie, zasúvanie a pod. 

- Skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, domina. 

Pestovateľské práce 

- Polievanie izbových rastlín, odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy, 

hnojenie, ošetrovanie listov. 

- Oboznámenie sa so sadením, klíčením a rastom rastlín. 

- Sadenie semien do kvetináčov: pažítka, tráva, hrach, fazuľa. 

- Pletie a polievanie záhonov. 

- Oboznámenie sa s jednoduchým záhradníckym náradím, hrabanie lístia. 

- Zber úrody: ovocia a zeleniny s pomocou. 

- Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade. 

PROCES 

 V prvom ročníku si žiaci 1. úrovne osvojujú návyk na spoluprácu pri osobnej hygiene 

a schopnosť prijať používanie hygienických potrieb. Môže sa však stať, že žiak odmieta 

napríklad strihanie nechtov alebo používanie zubnej kefky. Preto je potrebné postupovať 

trpezlivo, malými krôčikmi a voliť vhodnú motiváciu. Pri problémoch s používaním WC je 

pri nácviku dôležitá pravidelnosť používania WC počas dňa, aby žiak získal návyk. 

 Nesmieme zabúdať na vizualizáciu a náhradnú komunikáciu, ktorá môže tak isto 

problém s používaním WC vyriešiť. 
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 Pri osvojovaní si základných návykov pri stravovaní, sa snažíme o to, aby žiak od 

jedla neodbiehal, aby dokázal sedieť určitý čas pri jedle. Žiakovi musí byť jasné kedy je 

začiatok a koniec činnosti. 

 Žiaci 2. a 3. úrovne si zvyšujú samostatnosť pri hygienických a stravovacích 

návykoch, pri samoobslužných zručnostiach a naďalej sa rozvíja schopnosť napodobňovať. 

Všetky pracovné činnosti, ktoré si žiaci osvojujú sa snažíme nacvičovať v prirodzených 

podmienkach, v ktorých ich žiak bude vedieť v praktickom živote vykonávať. Čiastkovú 

úlohu nacvičovanej činnosti, ktorú žiak nezvláda, možno preniesť do pracovnej úlohy 

uloženej v škatuli, aby si ju žiak mohol osvojiť častejším precvičovaním. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa, učebňa pracovnej a výtvarnej výchovy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- rozvíjať motoriku rúk a prstov, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať uchopenie s pinzetou, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie. 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Správne držanie ceruzky, napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

- Obkreslenie foriem - bodky, prerušované čiary. 

- Prepisovanie zvislých a vodorovných čiar. 

- Maľovanky – vyfarbovanie. 

- Vyplnenie formičiek s použitím dvoch farieb. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie, fŕkanie farby. 

- Odtláčanie ruky, hra s farbou, dotváranie škvŕn. 

Modelovanie (plastelína, modurit, cesto) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie. 

- Vytváranie guľôčky, valčeka z plastelíny na modelovacom stole a v dlani. 
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- Používanie štipcov: vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

2. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať koordináciu oko – ruka, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie. 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Kresba kruhov, špirály, vlnovky. 

- Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: strom, ker, lopta, klbko. 

- Napodobňovanie jednoduchých tvarov. 

- Maľovanky – vyfarbovanie. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby. 

- Hra s farbou: dotváranie farebných škvŕn drievkom, prstami. 

Modelovanie (plastelína, modurit) 

- Manipulácia s modelovacími materiálmi – miesenie modelovacej hmoty jednou a oboma 

rukami, šúľanie, stláčanie, vaľkanie, vytváranie tvarov jednoduchých predmetov: guľôčka, 

had, ovocie. 

- Používanie štipcov - vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

3. úroveň 

CIELE 

- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcom ročníku, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- napomáhať rozvíjať grafomotorické zručnosti. 

OBSAH 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Na vychádzkach a pri hrách žiaci si všímajú prírodu a jednotlivé prírodniny. Zbierajú prírodné 

materiály pre ich zvláštnosti; kamene, kamienky, halúzky, plody, listy a pod., pozorujú ich, 

triedia a porovnávajú, rytmicky radia, zoskupujú, vtláčajú do vhodných materiálov - piesok, 

hlina, blato, sadra, plastelína. 

Tematické práce - domov; školské prostredie, moja mamička, kamaráti, na ihrisku, dom, 

v ktorom bývam; naša škola; naša mačka a pod. Príroda v rôznych ročných obdobiach 

(vegetácia), ilustrácie k rozprávkam. 

Uplatňujeme kresbu, maľbu, modelovanie, výtvarné hry s rozličnými materiálmi 

a výtvarnými prostriedkami, priestorové vytváranie, konštruovanie. 

Výtvarné prostriedky vyberáme v súvzťažnosti s nácvikom jednotlivých tvarov písma. 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

Kresba (mäkká ceruza, fixka, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) 

- Grafické vyjadrovanie pohybových predstáv – žiaci napodobňujú pracovné pohyby, ako 

napr. miešanie, mletie, vstávanie, skákanie, kyvadlové hodiny, vietor, graficky ich 

zaznamenávajú. 

- Rytmicky radia rozličné prírodné a dekoratívne prvky. 

- Voľné kreslenie – rozvinutie grafického pohybu. 
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- Vertikálne a horizontálne čiary, oblúky, kruhy, veľkým aj malým pohybom, grafický 

záznam robia postojačky a na veľkej ploche. 

Maľba (štetec, tampón, drievko, prsty / temperové farby, akvarelové farby) 

- Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami. 

- Ukladať farby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťahy štetca: bodky, škvrny, čiarky. 

- Zväčšovaním škvŕn zo stredu vytvárať niektoré jednoduché tvary: lopta, jablko a pod. 

Modelovanie (plastelína, hlina, modurit) 

- Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov stláčaním, miesením, 

vaľkaním, vyťahovaním. 

- Vytváranie modelov jednoduchého tvaru, napr. pečivo, ovocie, zeleninu, rozličné nádoby 

točením ušúľaného valčeka podľa vzoru. 

- Ozdobovanie modelov. 

- Vytváranie modelov z piesku na pieskovisku alebo pieskovom stole pomocou formičiek 

na vyklápanie, kopce, cesty a pod. 

PROCES 

 Na 1. úrovni pri aktivitách preferujeme spoluprácu žiaka s učiteľom pred rovesníkmi. 

Aktivity sú zamerané tak, aby žiak mal možnosť naučiť sa uchopiť a udržať predmety jednou 

rukou. Precvičujeme motoriku rúk a prstov, dôležitá je imitácia pohybov rúk, identifikácia 

rôznych materiálov dotykom. 

 Na 2. a 3. úrovni aktivity majú imitačný a kooperačný charakter. Aktivít sa zúčastňuje 

aj ďalší žiak spolu so svojim učiteľom. Aktivity sú zamerané na upevňovanie už 

nadobudnutých zručností, kde sa zdôrazňuje spolupráca s učiteľom, s možnosťou len krátkej 

kooperácie so spolužiakom. 

 Žiaci majú možnosť pracovať aj v iných polohách ako sediačky, napr. postojačky, 

podľa formátu papiera. Pracujú aj na veľkej ploche, na tabuli, na baliacom papieri, v piesku. 

Od veľkých formátov prechádzajú k menším, striedajú ich podľa účelu. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

CIELE 

- Rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

senzomotorické schopnosti, 

- nadväzovať sociálne interakcie prostredníctvom hudby, 

- selektovať medzi ľudskou rečou a inými zvukmi. 
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OBSAH 

Počúvanie širšieho repertoáru reprodukovanej hudby (pozor na príliš obmedzený repertoár 

v súvislosti s rigiditou pri autizme, rigidné úplné vypočutie celej nahrávky/všetkých pesničiek 

na CD, kazete a pod., nekontrolovanú manipuláciu učiteľa žiakom v súvislosti s výberom 

počúvanej hudby a dĺžkou počúvania a pod.). 

Rozvíjanie pasívneho vnímania zvukov Orffovho inštrumentária a jednoduchých zvukov 

vyludzovaných bežnými predmetmi prostredia (šuchotanie papiera, štrnganie kľúčmi, 

prelievanie tekutiny v zatvorenej fľaši atď.) – najprv s vizuálne vnímaných zdrojom zvuku, 

potom bez vizuálne vnímaného zdroja zvuku. 

Určovanie zdroja zvuku (predošlý obsah) primeranou alternatívnou a augmentatívnou 

komunikáciou. 

Motivácia žiaka k vyludzovaniu zvukov na jednoduchých hudobných nástrojoch, vizualizácia: 

ČO MÁM ROBIŤ, poradia, následnej aktivity. 

Určovanie vlastností vnímaných zvukov – dĺžky, intenzity (dlhý tón/zvuk – krátky, hlasný – 

tichý, hudba – ticho, hudba/ľudský hlas - reč) – komunikácia zodpovedajúcou úrovňou 

alternatívnej a augmentatívnej komunikácie. 

Vnímanie a reprodukovanie následnosti dvoch a viac vnímaných zvukov. 

Na vyšších úrovniach ovplyvňovanie obsahu hodiny hudobnej výchovy žiakom – 

komunikácia prostredníctvom zodpovedajúcej úrovne alternatívnej a augmentatívnej 

komunikácie (výber konkrétnej aktivity, výber motivácie a pod.). 

Rozvíjanie základov hudobnej interakcie – vizualizácia pravidla: IDEŠ TY – IDEM JA, 

striedanie rolí v hraní na jednoduchých hudobných nástrojoch. 

Vytváranie schémy vlastného tela prostredníctvom vnímania príjemnej hudby/zvukov (napr. 

dotyk časti tela v spojení so zazneným zvukom, príp. s pridaním verbálneho označenia časti 

tela v spievanej, či hovorenej forme) a pod. . Používanie dosiahnutej úrovne sluchového 

vnímania na zvukové hry: ZVUKOVÉ PEXESO (hľadanie/priraďovanie vyludzovaného 

zvuku k rovnakému), ZVUKOVÁ REŤAZOVKA (počúvanie sekvencie zvukov s postupným 

vytváraním zodpovedajúcej sekvencie vizualizovaných zdrojov vnímaných zvukov) a pod. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: prvý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín  v predmete telesná a športová výchova. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v rytmicko-pohybovej učebni, 

v ďalších odborných učebniach a v priestoroch školského areálu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

 

1. úroveň 

CIELE 
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- Osvojenie si a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej interakcii 

s prostredím, 

- aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti s telovýchovnými 

aktivitami, 

- využívanie expresívnej zložky reči prostredníctvom vizualizovania jednotlivých 

pohybových aktivít, 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- prijatie fyzického kontaktu, 

- sebakontrola, 

- prijímanie pravidiel, 

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

- zvládanie poradovosti, 

- vykonávanie aktivít napodobňovaním, 

- uvedomenie si vlastného tela, 

- rozvíjanie koordinácie oko - ruka. 

OBSAH 

Riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít. 

Rolové hry. 

Kontaktné hry. 

Lezenie po vizualizovanej trase. 

Pochodovanie po vizualizovanej trase. 

Indiánsky skok napodobňovaním pohybov učiteľa. 

Kráčanie v podrepe (kačací krok). 

One brain cvičenia. 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

PROCES 

 Telovýchovné aktivity sa orientujú na uvedomovanie si telesnej schémy a rozvíjanie 

koordinácie pohybov a laterality v krátkych pohybových interakciách učiteľ – žiak, v rozsahu 

10 až 15 minút. V úvode sa preferuje individuálny prístup, v diáde učiteľ - žiak a podľa 

potreby aj pomoc ďalšieho učiteľa, ktorý zozadu poskytuje žiakovi fyzický prompt. 

Predovšetkým sa využívajú primárne motivačné činitele. Pri realizácii každej aktivity sa 

veľký dôraz kladie na rozvoj preverbálnej vývinovej úrovne. Pri aktivitách sa preferuje 

súčinnosť žiaka s dospelým pred rovesníkmi. 

2. úroveň 

CIELE 

- Rozvoj preverbálnych schopností, 

- učenie funkčného používania komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických úkonov v súvislosti s telovýchovnými 

aktivitami, 

- prijatie fyzického kontaktu, 

- učenie prijatia pravidiel, 

- učenie kooperácie, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- rozvoj interakčnej kooperácie, 

- učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny, 

- rozvíjanie schopnosti realizovať spoločné pohybové aktivity pomocou napodobňovania, 

- učenie poradovosti, 
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- uvedomenie si vlastného tela, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka. 

OBSAH 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, vhodná je jazda na 

rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, lezenie, hádzanie a chytanie. 

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po čiare, chôdza 

v zástupe za učiteľom. 

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche, beh v zástupe za 

učiteľom. 

Lezenie - ľubovoľným spôsobom smerom dopredu, vizuálne vyznačenou trasou. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, hodenej učiteľom. 

Podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.). Podávanie lopty spolužiakovi (1-3 min.). Manipulácia 

s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, prenášanie. 

Základy akrobatických cvičení: 

Sed roznožmo s predklonom, rovnovážny postoj na jednej nohe. Aktivity na rozvoj 

rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov, napr. niektoré jednoduché one brain cvičenia. 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu; v jarnom a v letnom období turistika, plávanie. 

Kolektívne činnosti – spojené s nácvikom chôdze a behu; loptové hry – gúľanie, podávanie. 

Hudobno – pohybové hry: riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov 

a aktivít. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia zamerané na uvedomovanie si telesnej schémy. 

PROCES 

 Orientujeme sa na uvedomovanie si telesnej schémy, pričom vytvárame krátke 

pohybové interakcie so žiakom na dobu 10-15 min. Zameriavame sa na zvládnutie základných 

pohybových zručností - chôdze a behu, na rozvíjanie a posilňovanie fyzickej zdatnosti formou 

kondičných cvičení. 

 Medzi cvičenia zaraďujeme aj zdravotné cviky, ako aj jednoduché akrobatické 

cvičenia, ktoré pomáhajú prekonávať strach. 

Telovýchovné činnosti realizujeme prostredníctvom: 

- hier orientovaných na kooperáciu s učiteľom, 

- hier orientovaných na koordináciu pohybov končatín, napodobňovaním učiteľa, 

- hier orientovaných na kooperačné aktivity s učiteľom a tolerovanie súčasnej aktivity 

spolužiaka a jeho učiteľa. 

 Aktivity sú zamerané na správne držanie tela a na zvládnutie základných pohybových 

zručností, majú najmä imitačný a kooperačný charakter. Aktivít sa zúčastňuje aj ďalší žiak 

spolu so svojím učiteľom. Aktivity sa zameriavajú na upevňovanie už nadobudnutých 

zručností, kde sa zdôrazňuje spolupráca s učiteľom, s možnosťou len krátkej kooperácie so 

spolužiakom (3-5 min.) Pri frontálnych inštrukciách učiteľ stojí pred žiakmi a druhý učiteľ 

stojí za chrbtom oboch žiakov, pripravený poskytnúť podľa potreby fyzický prompt. 

3. úroveň 

CIELE 

- Aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov v súvislosti s telesnou 

výchovou, 

- rozvoj expresívnej zložky reči prostredníctvom vizualizovania jednotlivých pohybových 

aktivít 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 
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- rozvoj verbálnych schopností, 

- prijatie fyzického kontaktu, 

- prijímanie pravidiel, 

- učenie kooperácie, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- rozvoj interakčnej kooperácie, 

- učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny, 

- spoločné pohybové aktivity pomocou napodobňovania, 

- učenie poradovosti, 

- uvedomenie si vlastného tela v súvislosti s telovýchovnými aktivitami, 

- rozvoj pohybovej koordinácie, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka. 

OBSAH 

Hry orientované na kooperáciu s učiteľom. 

Hry orientované na kooperáciu so spolužiakom. 

Hry orientované na koordináciu pohybov končatín, napodobňovaním učiteľa. 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, jazda na rehabilitačnom 

bicykli. 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, lezenie, hádzanie a chytanie s cieľom 

obratnosť rýchlosť a dynamiku sily. 

Chôdza – chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, chôdza v zástupe za učiteľom s dôrazom 

na správne držanie tela pri chôdzi. 

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche, beh v zástupe za 

učiteľom. 

Lezenie - ľubovoľným spôsobom vpred po vizuálne vyznačenej trase. 

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, hodenej učiteľom, 

podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.), podávanie lopty spolužiakovi (1-3 min.). 

Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, 

prenášanie. 

Základy akrobatických cvičení – sed roznožný s predklonom, rovnovážny postoj na jednej 

nohe, aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré 

jednoduché one brain cvičenia). 

Sezónne činnosti - v zimnom období - hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností, 

v ktoromkoľvek ročnom období - plávanie. 

Kolektívne činnosti - kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu, loptové hry – 

gúľanie, podávanie. 

Kontaktné hry, zrkadlo, imitovanie. 

Hudobno–pohybové hry - riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov 

a aktivít. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia - hry zamerané na uvedomovanie si telesnej schémy, napr. 

hlava, ramená, kolená, vo frontálnom učebnom procese. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov, napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia. 

PROCES 

 Postupne vedieme žiakov k pasívnemu osvojovaniu si základných povelov na úrovni 

komunikácie pre nich prijateľnou formou. Aktivít sa zúčastňuje aj ďalší žiak spolu so svojím 

učiteľom. Aktivity sa zameriavajú na upevňovanie už nadobudnutých zručností, kde sa 

zdôrazňuje spolupráca s učiteľom, len s občasnou krátkou kooperáciou so spolužiakom (3-5 
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min.). Aktivity majú imitačný a kooperačný charakter. Pri frontálnych inštrukciách učiteľ stojí 

pred žiakmi a druhý učiteľ stojí za chrbtom oboch žiakov pripravený poskytnúť podľa potreby 

fyzický prompt 
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2. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovanie náboženstva je priestor, kde sa deti učia kresťanským postojom 

a kresťanskému životu. Z antropologického uhla pohľadu ide o to, aby žiak objavil svoju 

osobnú originalitu, svoju identitu a svoje miesto v ľudskom  spoločenstve.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo  vyučuje ako 

povinný predmet.  

Obsah  katolíckeho náboženstva pre tento 2. ročník predstavuje ročníkovú tému „Cesta 

poznávania lásky“.  

Ročníkový symbol – svetlo 

Dôležitým prameňom chápania viery sú znaky, obrazy a symboly. Prostredníctvom 

viditeľného predmetu môžeme vstúpiť do duchovného sveta, ktorý je neviditeľný, ale ktorý 

intuitívne vnímame. Symboly spájajú reálne obrazy s predstavami v podvedomí – vyjadrujú 

to, čo nevidíme, čo je ukryté v našom podvedomí. 

V tomto ročníku pracujeme so symbolom svetla – slnko, svieca ako symboly Ježiša 

Krista: „Ja som svetlo sveta.“ (Jn 8,12) My, kresťania, slávime nedeľu ako deň Ježišovho 

zmŕtvychvstania, ako deň svetla, slnka (nem. Sonntag, ang. Sunday). 

Rámcový vzdelávací program pre 2 ročník ŠZŠ tvoria 4 témy, 21 základných a 12 

rozširujúcich podtém so zreteľom na mentálne postihnutie detí. Edukačné ciele sú 

formulované veľmi špecificky podľa vzdelávacích variantov – ľahký - A, stredný – B, ťažký a 

hlboký stupeň - C. Dosiahnutie cieľov je veľmi individuálne zvlášť  vo variante B a C.  

Početná skupina detí, ktoré boli v minulosti oslobodené od školskej dochádzky, 

pretože nezvládali nároky pre žiakov s mentálnym postihnutím vo variante B, sú vzdelávané 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu (IVP). Uplatnenie IVP má niekoľko predností. 

Dieťaťu dáva príležitosť postupovať podľa vlastných schopností, individuálnym tempom, bez 

toho, aby bolo stresované. Vychádza zo súčasného stavu dieťaťa, nekladie naň nesplniteľné 

požiadavky. Ak sa ukáže, že je príliš ľahký alebo náročný, možno ho upraviť. Učiteľovi 

umožňuje vytvoriť si lepší obraz o silných a slabých stránkach dieťaťa a zvýšiť primeranosť 

vlastných pedagogických rozhodnutí. 

Vzhľadom na širokú škálu základných a pridružených postihnutí (kombinované 

postihnutia) sa žiak stáva často len pozorovateľom a je odkázaný na pomoc učiteľa najmä pri 

praktickej činnosti. Táto činnosť je veľmi dôležitá na rozvíjanie základných zručností – 

komunikačných, sociálnych, grafomotorických, hudobných, výtvarných. Záleží na tom, ako 

učiteľ dokáže učivo prezentovať – výberom primeraných metód, stratégií a pomôcok – 

s prihliadnutím na rozsah mentálneho postihnutia. 
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2. Organizácia predmetu 
ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete rímskokatolícke náboženstvo. 

Počet hodín je navýšený o 2 hodiny, so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ). 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

3. Ciele predmetu  
- Spoznávať milujúceho Otca prostredníctvom vnímania a pozorovania stvorených vecí, 

vzťahov medzi ľuďmi  

– budovaním priateľstva medzi rovesníkmi a rozvíjaním osobného vzťahu k Ježišovi ako 

k dobrému priateľovi (návyk modlitby). 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 

dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

Obsah vzdelávania v 2. ročníku je rozdelený do nasledovných tematických okruhov : 

I.  Milujúci Otec stvoril všetko 

Boh urobil všetko pekné. O zemi, kde vyšlo slnko 

Pani príroda 

Cesta malého semienka. Zbierame úrodu 

Mám ruky 

Čo dokážu moje ruky 

Tichý kameň 

II. Som na svete z lásky 

My sme rodina 

Slnečný lúč 

Staviame si hniezdo. Haló, tu som! 

Po mene ťa zavolám. Lucia – nositeľka svetla 

Mamičkina veľká pomoc. Z kuchyne mojej mamy 

Pri rodinnom krbe. Nedeľa v našej rodine 

III. Ľudia okolo mňa 

Odkiaľ prišiel človek 

Viem odpustiť? 

Spoločne sa hráme 

Prepáč 

Ja som Rafael. Ty si môj anjel 

IV. Priateľ Ježiš 

Kto je môj priateľ? 

Môj priateľ Ježiš . Marcelino a jeho priateľ 

Keď bol Ježiš malý. Ježiš – svetlo v tme 

Počúvaj, čo hovorí Ježiš. O dobrom pastierovi. Anjel pomáha Ježišovi. Anjel vzkriesenia 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese 

jedným z kľúčových. Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej 

forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich 

výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo, výrazne uľahčujú 

orientáciu osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova v jeho písomnej podobe ako symbolu reality možno ovplyvňovať 

ich každodenný praktický život a vstupovať do priameho usmerňovania ich jednotlivých 

činností aj bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, gramatika a sloh. Základy písania sa vyučujú v samostatnom vyučovacom predmete 

rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie. Obsah a ciele obidvoch súčastí uvedeného 

predmetu sa úzko prelínajú a v závislosti od schopností každého žiaka sa možno v ňom 

prednostne zamerať na jednu alebo druhú jeho súčasť. 

Pri využívaní blokového vyučovania pre žiakov s AU alebo PVP s MP je možné jednu 

vyučovaciu jednotku slovenského jazyka rozčleniť tak, že v rámci jedného bloku sa možno 

venovať aj učivu preberanému v inej zložke tohto predmetu. 

Časové vymedzenie pre nadobúdanie jednotlivých vedomostí, zručností a návykov sa 

prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka počas jednej vyučovacej jednotky, ale aj v 

celkovom časovom trvaní nácviku určitej zručnosti. 

Pre nehovoriaceho žiaka uplatňujeme len tie ciele a obsah, ktoré sú pre neho 

zvládnuteľné, resp. ich doplníme na základe odborných odporúčaní a vlastného 

prognostického odhadu. 

V časti PROCES sa nachádzajú odporúčania pre vyučovanie učiva príslušného 

ročníka, pričom jednotlivé odporúčania sú využiteľné nielen v tom ročníku, v rámci ktorého 

sú uvedené. 

V závere obsahu predmetu je prehľadná tabuľka s poradím písmen a spoluhláskových 

skupín tak, ako sa postupne vyučujú na jednotlivých úrovniach všetkých ročníkov. 

 

Čítanie a literárna výchova 

Požiadavky v súvislosti s nácvikom techniky čítania, čítania s porozumením, 

reprodukcie obsahu textu u žiakov s AU alebo PVP s MP nie je možné zovšeobecniť 

a prezentovať ako univerzálne uplatniteľné. Nie je teda možné ani vyžadovať detailné 

dodržiavanie tohto rámca obsahu predmetu. Je potrebné počítať s tým, že jednotliví žiaci 

môžu prejaviť taký záujem o čítanie, že pomerne ľahko zvládnu jeho techniku a iní, napriek 

priaznivejšej mentálnej kapacite, nebudú dostatočne prístupní metódam osvedčujúcim sa pri 

ostatných žiakoch a nebudú postupovať očakávaným tempom. V takých prípadoch učiteľ 

hľadá iný spôsob práce so žiakom, pričom však dosahovanie iných cieľov, vrátane obsahu 

učiva, dokáže patrične odôvodniť. 

Môže sa stať, že žiak má napriek mentálnemu postihnutiu zvládnuté základy čítania už 

pri nástupe do školy. V tom prípade je nutné v jeho individuálnom vzdelávacom programe v 

zložke čítanie nadviazať na jeho úroveň čítania a nie mechanicky dodržiavať postup určený v 

učebných osnovách ročníka, do ktorého je zaradený. Pre niektorých žiakov s AU alebo PVP s 

MP nácvik čítania vychádzajúci z hláskovania a spájania hlások do slabík, ktoré izolovane 

nemajú žiadny význam, je nepochopiteľné a nezmyselné. Analyticko-syntetickú metódu 

nácviku čítania je vhodné u týchto žiakov nahradiť metódou globálnou. Vychádza sa pri nej z 

učebnice Moje učenie (A. Šedibová). Nie je záväzné učiť žiaka všetky tvary písmen veľkej a 
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malej, tlačenej a písanej abecedy, pripúšťa sa nácvik čítania aj zápisu iba tvarov písmen 

veľkej tlačenej abecedy, treba však pamätať na neskorší obmedzený výber textov na čítanie – 

(malé tlačené písmená). V prípade, že žiak je schopný pracovať s viacerými tvarmi písma, 

možno mu pri preberaní každého písmena pridať aj tvar malého tlačeného, veľkého písaného 

a malého písaného písmena. Pri výučbe čítania sa môže stať, že úroveň techniky čítania u 

žiaka presiahne úroveň jeho intelektuálneho a rečového vývinu a nebude v súlade s úrovňou 

chápania čítaného textu. Okrem textov na čítanie je preto potrebné takmer vždy využívať aj 

ilustrácie znázorňujúce kľúčové slová (osoba, zviera, vec, jav, činnosť, farby, výraz tváre a 

pod.) alebo skutočné predmety, resp. predvádzanie činností. 

Pri nácviku pozornosti žiaka a tých zručností, ktoré predchádzajú učeniu čítať, ale aj 

pri samotnom vyučovaní čítania dbáme na to, aby sme ho upútali témami jemu blízkymi, 

ktorých použitie môžu slúžiť ako motivácia, resp. odmena. Obsah textov pripravovaných pre 

žiaka na čítanie a literárnu výchovu by mal rešpektovať skutočnosť, že chápanie textu, viet a 

odkazov, a to aj pre tých žiakov, ktorí disponujú dobrými rozumovými schopnosťami, sťažuje 

charakteristická črta autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch - doslovné 

chápanie slov a slovných spojení. Ide napr. o dôslednú konkretizáciu („preskočiť riadok” v 

skutočnosti znamená niečo iné, než čo žiadame od žiaka pri čítaní), o stotožňovanie počutého 

a čítaného s tým, čo dieťa už pozná (výraz v literárnom príbehu “zomrieť od smiechu“ vyvolá 

v žiakovi opačnú predstavu, než sa ustáleným slovným spojením sleduje), o neschopnosť 

postrehnúť moduláciu hlasu (je ťažké, často až nemožné využívať prostriedky 

metakomunikácie). Nevyužívanie (nezvládanie) modulačných prvkov hlasu je nutné u žiakov 

rešpektovať (monotónne čítanie a pod.) napriek tomu, že učebné osnovy uvádzajú aj nácvik 

modulácie hlasu, keďže niektorí žiaci ho môžu zvládnuť. 

Gramatika a sloh 

Charakteristika osobitostí pri vyučovaní zložiek gramatika, sloh a literárna výchova je 

postupne uvedená v časti obsahu vzdelávania pre 5. – 9. ročník. Je nevyhnutné oboznámiť sa 

s ňou pred začatím vypracovávania individuálneho vzdelávacieho programu pre žiaka 

ktoréhokoľvek ročníka, vrátane prvého stupňa, nakoľko vzájomnú súvislosť učiva v predmete 

slovenský jazyk a literatúra nie je možné presne rozčleniť. Z formálneho hľadiska nie je 

únosné, aby sa v texte obsahu vzdelávania opakovali rovnaké časti súvisiace s uplatnením 

určitého učiva vo viacerých ročníkoch pri rôznej úrovni. 

Vzhľadom na spoločné prvky v zložkách čítanie - literárna výchova a sloh navzájom úzko 

prepojené, je možné časovú dotáciu vyhradenú na čítanie využiť najmä na nácvik techniky 

čítania a čítania s porozumením a ďalšie prvky možno pričleniť do zložky sloh, aj keď ich 

takto učebné osnovy neuvádzajú. Pri inej príležitosti rozvíjanie žiakových zručností v obsahu 

vzdelávania pričlenených k slohu možno uplatniť v zložke čítanie a literárna výchova, resp. v 

zložke gramatika. 

Rozvíjanie slovnej zásoby je prirodzený proces, ku ktorému dochádza pri pedagogickom 

pôsobení na žiaka. Rozlišujeme prirodzené rozvíjanie slovnej zásoby – patria sem všetky 

slová, ktorým žiak postupne rozumie (pasívny slovník), alebo ich sám používa (aktívny 

slovník) a cielené rozširovanie slovnej zásoby žiaka. V predmete slovenský jazyk v každej 

jeho zložke sa využívajú nové pojmy v písomnej forme na vytváranie databázy pre každého 

žiaka, ktorou je „čítaná slovná zásoba” a „písaná slovná zásoba”. Tvoria ju slová, ktoré sa 

žiak naučí postupne čítať či písať tak, aby si ich vybavoval ako vytvorené stereotypy. 

Nehovoriaci žiaci aspoň v pojmovej podobe v spojení s ilustráciou, ktorú vedia k danej 

situácii priradiť. Cielene nacvičované slová jeho čítanej aj písanej slovnej zásoby je vhodné 

zaznamenávať do tzv. osobného frekvenčného slovníka, ktorý možno kedykoľvek využívať 

na udržiavanie nadobudnutých „čítacích“ stereotypov. Osobný frekvenčný slovník je vhodné 

využívať aj v slohovej výchove, najmä pri nácviku čítania a písania zmysluplných odkazov, 

vyjadrení. 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Čítanie a literárna výchova 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE:  

Vedieť počúvať krátky, učiteľom čítaný text, nájsť a ukázať učiteľom pomenovaný obrázok, 

symbol, vedieť vložiť pomenovaný obrázok tam, kam patrí, podľa inštruktáže učiteľa.  

OBSAH:  

Čítanie  

Zameriavanie pozornosti na určený objekt, obrázok.  

Spoznávanie objektu, obrázku na základe učiteľovho pomenovania.  

Pomenovávanie predmetov, javov, činností, obrázkov a iné.  

Rozlišovanie obrázkov podľa určitých znakov – triedenie geometrických obrazcov (kruhy,  

štvorce, trojuholníky), neskôr aj rôznych iných obrazcov, znakov (napr. piktogramov alebo  

abstraktných znakov), ukladanie dvoch rovnakých obrazcov, znakov vedľa seba zľava  

doprava.  

Manipulácia s obrázkami podľa jednoduchej inštruktáže.  

Chápanie polohy predmetu – hore, dolu, uprostred, na začiatku, na konci, pred, za, nad, pod,  

medzi..., pojmy nacvičujeme postupne a vždy len v závislosti od schopností žiaka – môže ich 

byť celkovo prebratých (nacvičených) menej alebo aj viac.  

Usporadúvanie viacerých predmetov, symbolov do radu (do riadku) zľava doprava.  

Literárna výchova  

Počúvanie a nácvik rytmizovaného textu.  

2. úroveň  

CIELE:  

Upevniť poznanie/čítanie samohlások nacvičovaných v predchádzajúcom ročníku,  nácvik 

poznania (čítania) ďalších písmen, vedieť spojiť niektoré samohlásky so spoluhláskou do 

slabiky, chápať význam prečítanej zmysluplnej slabiky.  

OBSAH: 

Čítanie  

Zameriavanie pozornosti na určené zobrazenie predmetu, nákres.  

Pomenovávanie určených zobrazení, nákresov.  

Poznanie polohy na ilustrácii, kresbe – hore, dolu, vyššie, nižšie, na kraji, uprostred, na konci,  
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pred, za, nad, pod, medzi.  

Priraďovanie tvarovo alebo farebne rovnakých obrazcov.  

Vyraďovanie tvarovo alebo farebne odlišných obrazcov zo skupiny tvarovo alebo farebne 

rovnakých obrazcov.  

Upevňovanie čítania samohlások.  

Nácvik čítania spoluhlások m, l, t, p, v, ich spájanie so samohláskami.  

Využívanie zmysluplných slabík ako krátkych slov pri dopĺňaní ilustrácie jednoslabičným 

„textom”.  

Literárna výchova  

Počúvanie a nácvik memorovania rytmizovaného textu. 

Upriamenie pozornosti na počúvanie krátkeho príbehu.  

3. úroveň  
CIELE:  

Zvládnuť techniku čítania jednoduchých samostatných slov, chápať zmysel výpovede 

jednoduchej vety (dvojslovnej) po jej vlastnom prečítaní, chápať dej z krátkeho textu 

prečítaného pedagógom.  

OBSAH: 

Čítanie  

Opakovanie a utvrdzovanie písmen z predchádzajúceho ročníka. 

Nácvik čítania ďalších písmen abecedy: b, j, s, n, d, z, y, h, k, c, r. 

Čítanie slabík, jednoslabičných a dvojslabičných slov. 

Automatizácia čítania jednoslabičných slov so zatvorenou slabikou.  

Literárna výchova  

Čítanie krátkeho literárneho útvaru určeného deťom, s využívaním modulácie hlasu a 

stvárňovaním čítaného textu ilustráciami (detská poézia s dejom, krátke rozprávky). 

Predčítanie príbehu s jednoduchým dejom, s cieľom nácviku reprodukcie jeho obsahu formou  

odpovedí na otázky, pomenovaním ilustrácií, obrázkov k vypočutému textu. 

Nácvik rytmizovanej riekanky. 

 
 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Z oblastí, ktoré sú pri autizme alebo ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných 

schopností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno 

od poškodenia sociálnych schopností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností 

komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo 

PVP s MP). V závislosti od miery postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie 

je cieľom predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností 

vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch, resp. 

v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich 

„čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť prispôsobenia vlastného 

správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru). 

Na každom stupni vyučovania predmetu, nezávisle od spôsobu komunikácie žiaka, je 

potrebné rozvíjanie jestvujúcich schopností komunikácie v zmysle sociálnej komunikácie, ich 

posúvanie na vyššiu vývinovú úroveň a generalizácia naučených schopností na nové situácie, 
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nový kontext. Prvoradým cieľom vzdelávania je sociálne správanie zodpovedajúce veku 

žiaka, úrovni jeho schopností, resp. rozvíjanie a učenie základných predpokladov týchto 

zručností. Všetky naučené schopnosti je potrebné za úzkej spolupráce s rodinou generalizovať 

na prirodzené, domáce prostredie, inak vzdelávanie stráca zmysel. 

Neoddeliteľnou súčasťou sociálneho správania sú schopnosti, ktoré napomáhajú sociálnej 

integrácii, tzv. integračné zručnosti (nadväzovanie a udržanie vzťahov, trávenie voľného 

času atď.) a v neposlednom rade samoobslužné schopnosti. Integráciu v dospelosti 

ovplyvňujú schopnosti postarať sa o seba, o domácnosť, atď. Súčasťou predmetu Rozvíjanie 

komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností je preto aj rozvíjanie sociálneho 

správania, sebaobsluhy a tzv. domáce zručnosti. 

Okrem vyučovacích hodín predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností 

a rozvíjanie sociálnych zručností sa na rozvíjaní a upevňovaní komunikačných schopností 

a sociálnych zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä slovenský jazyk 

a pracovné vyučovanie. 

Aby sa dieťa s AU alebo PVP s MP stalo členom skupiny, resp. malo vzťah s iným 

dieťaťom alebo s členom rodiny, musí mať schopnosti nevyhnutné k nadväzovaniu interakcií. 

Členovia skupiny iniciujú a reagujú jeden na druhého a podieľajú sa na ovplyvňovaní 

štruktúry interakcie. Inými slovami deti sa samy rozhodujú, kedy a ako prebieha interakcia, 

nereagujú len na inštrukcie vonkajšieho vodcu. Deti sú aktívne, pretože aktivita sama je pre 

ne odmenou (aspoň čiastočne). U malých detí, ktoré nemajú pervazívnu vývinovú poruchu, sa 

sociálne kontakty prejavujú rôznymi formami sociálnych hier. Avšak základy sociálnej hry sú 

väčšinou naučené v izolácii od iných detí. (Dieťa sa naučí hádzať loptu, stavať vežu, 

bicyklovať atď. samo, resp. bez asistencie iných detí.) To znamená, že dieťa naučené 

zručnosti nezačne automaticky využívať aj v aktivitách s inými deťmi. V ranom sociálnom 

vývine dieťa potrebuje zažiť rôznorodé sociálne interakcie, až potom ich začne samo 

vyhľadávať. Sociálny vývin dieťaťa s AU alebo PVP s MP je od tejto prirodzenej cesty 

výrazne odlišný. 

Problémy, vyplývajúce z autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch, 

neumožňujú deťom, aby sociálne zručnosti nadobúdali spontánne, intuitívne, vyplývajúc zo 

sociálneho pochopenia. Z hľadiska používaných metód majú preto dominantnú úlohu 

kognitívne postupy a postupy terapie správania. Z rovnakého dôvodu deti naučené schopnosti 

neaplikujú spontánne v domácom prostredí. Je nevyhnutné nepretržite rodinu informovať o 

dosiahnutých pokrokoch detí a metódach ako ich preniesť domov - v oblasti komunikácie, 

sociálneho správania, sebaobsluhy i domácich zručností. Niektoré z uvedených cieľov je 

možné realizovať len v domácom prostredí.  

Všeobecným cieľom predmetu, ktorý sa prelína každým ročníkom a úrovňou 

vzdelávania je rozširovanie funkčnej komunikácie v kategóriách: 

- žiadanie osobných potrieb, 

- reakcie na správanie iných ľudí, 

- komentovanie, 

- žiadanie informácií, 

- vyjadrovanie pocitov, 

- vyjadrovanie prosociálnych postojov. 

Vhodným východiskom je tzv. Laheyovej model vývinu reči, ktorý sa orientuje na 

jazykové schopnosti detí, komunikačné správanie, ako aj nerečové komunikačné správanie. 

Vychádza zo zákonitostí normálneho vývinu, pričom rešpektuje kognitívne a sociálne aspekty 

vývinu konkrétneho dieťaťa. Pri voľbe cieľov na najbližšie obdobie vychádzame 

z dosiahnutej úrovne troch základných dimenzií jazyka: obsahu, formy a pragmatiky. 
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Obsah – o čom sa hovorí, alebo čo v reči rozumieme. Predstavuje sémantiku reprezentovanú 

vo vyjadrovaní. Vyvíja sa spontánne počas celého života. Existujú tri hlavné kategórie 

obsahu: predmety, vzťahy medzi predmetmi a vzťahy medzi dejmi. 

Forma – spôsob prenosu informácií. Prenos informácií sa môže uskutočňovať 

prostredníctvom zvukov, pohybmi alebo postavením rúk, používaním komunikačných 

symbolov a rôznych komunikačných prostriedkov, ktoré plnia rolu podpornej 

(augmentatívnej) a/alebo náhradnej (alternatívnej) komunikácie. Augmentatívne systémy 

komunikácie majú podporovať už existujúce, ale pre bežné dorozumievanie nedostatočné 

komunikačné schopnosti. Alternatívne komunikačné systémy sa používajú ako náhrada 

hovorenej reči. 

Pragmatika – prečo dochádza ku komunikácii a ako sa uskutočňuje. 

Rozlišujeme tri základné aspekty pragmatiky: 

– prečo dochádza ku komunikácii, t. j.: interakcia, regulácia a kontrola medzi partnermi 

komunikácie, dosiahnutie osobných cieľov, vzbudenie pozornosti, 

– ako sa vyberajú formy vyjadrovania, aby slúžili potrebnej funkcii v danom kontexte. 

Časť správy je vždy nad jazyková : predmety, deje, vzťahy, atď., 

– ako upútať pozornosť, ako reagovať na prehovorenie inej osoby, ako ukončiť 

rozhovor, vedieť sa správať v roli počúvajúceho aj hovoriaceho, resp. toho, kto sa 

nejakou formou vyjadruje. 

Sekundárnym cieľom tohto vyučovacieho predmetu je zmierňovanie prejavov 

problémového správania. 

PROCES 

Ciele možno dosiahnuť používaním správnych foriem komunikácie (verbálnej a/alebo 

alternatívnej a/alebo augmentatívnej). 

Pri výbere správnych spôsobov komunikácie treba zohľadniť: aký je stupeň motivácie žiaka 

komunikovať, aký je repertoár neverbálneho komunikačného správania žiaka, či prejavuje 

žiak záujem o symboly, aká je kognitívna úroveň žiaka, aký komunikačný systém sa najlepšie 

hodí k spôsobu učenia žiaka, aké má žiak schopnosti na používanie zvoleného systému, aký je 

najjednoduchší spôsob komunikácie pre žiaka, ktorý spôsob komunikácie sa zdá byť 

najfunkčnejší pre žiaka, aká je pravdepodobnosť, že dieťa bude zvolený systém používať za 

rozličných okolností, aké má dieťa problémové správanie, ktoré je potrebné brať do úvahy pri 

výbere komunikačného systému. 

Ciele možno dosiahnuť používaním vhodných foriem a stupňov pomoci: prompt (súčinnosť 

pedagóga prostredníctvom pomoci poskytnutej fyzicky, vizuálne alebo iným, nešpecifickým 

spôsobom), tvarovanie (jestvujúceho správania do inej, želanej formy), reťazenie 

(vybudovanie nového správania kombináciou jednoduchých prvkov správania). 

Prvá úroveň obsahu vzdelávania je zameraná na neverbálnych žiakov. 

Pri vyššej ako prvej úrovni obsahu vzdelávania je potrebné prejsť najprv so žiakom ciele, 

resp. obsah všetkých nižších úrovní daného ročníka. Vzhľadom na fakt, že narušenie 

sociálnych zručností a komunikačných schopností je pre pervazívne vývinové poruchy 

symptomatické, ako aj fakt, že autistický vývin je charakterizovaný svojou 

nerovnomernosťou, je takmer nepravdepodobné, aby žiak mohol postupovať 

rovnomerne v jednotlivých predmetoch v rovnakom ročníku a na rovnakej úrovni, resp. 

že každý nový školský rok sa automaticky prechádza do cieľov predmetu ďalšieho 

ročníka.  

Ciele je potrebné voliť na základe dosiahnutej vývinovej úrovne, t.j. vybrať si najbližší 

dosiahnuteľný ročník a primeranú úroveň daného ročníka. Môže to znamenať, že žiak je 

viacero školských rokov vzdelávaný podľa obsahu rovnakého ročníka, príp. nepostupuje ani 

vzhľadom na ročník, ani úroveň – súvislosť s možnosťami dosiahnuť viac, s kapacitami 
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konkrétneho dieťaťa podmienené mierou pervazívnej vývinovej poruchy, mentálnou úrovňou, 

príp. pridruženými poruchami a pod. 

Podobne je zrejmé, že vyučovanie sa člení na také dlhé časové úseky, ktoré zodpovedajú 

možnostiam žiaka, ako aj metodike práce so žiakmi s AU alebo PVP s MP z ktorej 

vychádza, t.j. predovšetkým štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup. 

Cieľom nie je za jeden školský rok zvládnuť ciele jedného ročníka, ale zvoliť ciele takého 

ročníka a takej úrovne, ktoré žiak môže dosiahnuť (na ktoré má vývinové predpoklady) v jeho 

vlastnom, individuálnom tempe, sprostredkované špecifickými formami, metódami a 

prostriedkami, ktoré sú jedinečné pre každého žiaka s AU alebo PVP s MP. 

Ciele jednotlivých ročníkov, resp. úrovní je potrebné vždy adaptovať vzhľadom na zvolené 

formy komunikácie (pozri proces vyššie). Žiak, ktorý je verbálne zdatný, automaticky 

nevyužíva svoje slovné vyjadrovanie na sociálnu komunikáciu, či vyjadrovanie potrieb. 

Rovnako nie je pre autistický vývin prirodzené, že slovne sa vyjadrujúce dieťa má osvojené a 

pragmaticky využíva preverbálne formy komunikácie. Pre optimálnu voľbu správnych cieľov 

prejdeme cieľmi od najnižšieho ročníka a najnižšej úrovne, čím vlastne diagnostikujeme 

stupeň dosiahnutej vývinovej úrovne. Ak sú niektoré ciele žiakom len naznačované, ale nie 

zvládnuté v rôznych kontextoch a spontánne využívané (pragmatika), určia sa ako ciele a 

úroveň, z ktorej sa v danom školskom roku vychádza (aj keď sa začne učiť polovica cieľov 

jedného ročníka a v rámci školského roka sa prechádza do ďalšieho ročníka, či ďalšej 

úrovne). 

Ciele prispôsobujeme aktuálnej forme komunikácie žiaka (verbálnej – neverbálnej, 

neverbálnej predmetnej – neverbálnej obrázkovo-slovnej, atď.). 

Poznámka k alternatívnej a/alebo augmentatívnej komunikácii (AAK) 

Väčšina detí, ktoré sú neúspešné v dosiahnutí verbálnej komunikácie, môžu získať 

komunikačné schopnosti používaním AAK. Neexistuje najefektívnejšia forma pre deti s AU 

alebo PVP s MP. Výber vhodnej AAK je zložitý, môže, aj nemusí viesť k verbálnemu 

vyjadrovaniu. Najdôležitejšia je správna voľba AAK vzhľadom na konkrétne dieťa. Úspešná 

komunikácia vyžaduje, aby dieťa bolo schopné používať určité komunikačné prostriedky. 

Vždy je potrebné zvážiť silné a slabé stránky dieťaťa a vyberať s ohľadom na výhody a 

nevýhody AAK. 

Najpoužívanejšie formy komunikácie pre dieťa s AU alebo PVP s MP sú: reč, ukazovanie 

alebo výmena obrázkovo-slovných symbolov, príp. písanie alebo ukazovanie na písané 

komunikačné symboly. 

Najpoužívanejšia forma komunikácie je reč, predovšetkým pre jej zrozumiteľnosť, ako aj 

schopnosť posilňovať verbálny prejav detí bez špecifického tréningu. Reč je vždy poruke, 

možno ju rýchlo a úspešne využiť. Napriek uvedenému je pre dieťa s AU alebo PVP s MP reč 

mimoriadne náročná forma komunikácie (z rôznych dôvodov). Čím neskôr začne dieťa s AU 

alebo PVP s MP „hovoriť“, tým je pravdepodobnejšie, že sa verbálna komunikácia vôbec 

nevyvinie, najmä u detí s veľmi malými schopnosťami vokálnej imitácie. Rôzne komunikačné 

symboly (na rôznej abstraktnej úrovni: od predmetov a fotografií k obrázkovo-slovným, až 

písaným symbolom) sú najpožívanejšou formou AAK u nehovoriacich detí. Ich výhodou je, 

že komunikačný partner dieťaťa nemusí byť školený, aby ich vedel používať. Prvé 

komunikačné symboly vychádzajú z porovnávania s identickými reálnymi predmetmi 

prostredia, ktorých používanie je veľmi rýchlo osvojiteľné. Používaním týchto symbolov je 

zaručená presnosť vyjadrovania (vďaka ich nemennosti a jednoznačnosti). 

Ich používanie je možné technicky prispôsobiť aj deťom s prípadnými pridruženými 

poruchami (motoriky) – počítač, rôzne osobné elektronické „komunikátory“ a pod. Ich 

nevýhodou je ich samotný charakter (na rozdiel od reči, musíme mať komunikačné symboly v 

danom priestore, inak dieťa nie je schopné komunikovať, resp. ak sa nevyskytuje 

komunikačný symbol, vyskytuje sa problémové správanie). Neexistuje prirodzená societa, 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 574 

ktorá ich používa. Pri ich používaní musia byť komunikujúce osoby blízko seba. S 

narastajúcou zložitosťou slov (abstrakciou), sa aj symboly stávajú abstraktnejšími, resp. 

abstraktnejšie vyjadrenia je ťažko symbolizovať. Zložitejšie slová často vôbec nemožno 

vyjadriť. Napriek uvedeným nevýhodám je pre mnoho detí s AU alebo PVP s MP používanie 

neverbálnych foriem AAK východisko, najmä ak majú slabú úroveň vokálnej, resp. verbálnej 

imitácie, ak sú závislí na verbálnych promptoch (aby verbálne komunikovali, potrebujú najprv 

verbálny prompt, t. j. aj napriek verbalite spontánne reč nevyužívajú na komunikáciu), majú 

problémy so začatím rozhovoru (časté aj u detí používajúcich slovné vyjadrovanie) alebo 

problémy komunikovať v stresujúcich situáciách. Ich rozvíjaním umožníme aj deťom, ktoré 

sa nedokážu slovne vyjadrovať, zúčastňovať sa komunikačných interakcií a dávame 

komunikácii zmysel (pragmatika). U detí hovoriacich, ale závislých na verbálnych 

promptoch, používanie AAK zmierňuje až eliminuje túto „závislosť“ a podporuje spontaneitu 

komunikácie. 

Niekoľko poznámok k posunkom 

- Najpoužívanejšia forma komunikácie u deti so sluchovým postihnutím, 

- v repertoári dieťaťa s AU alebo PVP s MP môže mať motorická imitácia dôležité 

miesto, 

- učiteľ môže používať fyzický prompt, ktorý postupne zmierňuje, 

- posunky sú nezávislé od vonkajšej pomoci (a pomôcok), podobne ako reč, 

- posunková reč vytvára topograficky založený jazyk, ktorý je podobný reči, 

- posunky môžu podporiť vývin reči, 

- užívatelia sa musia naučiť posunkovú reč, 

- každý posunok musí byť presne motoricky zvládnutý, t.j. personál musí byť školený 

nielen v posunkovej reči, ale aj v používaní promptov a ich diferenciačnom 

podmieňovaní, 

- dieťa s AU alabo PVP s MP najčastejšie zlyháva, lebo sa nedokáže naučiť použiteľné 

množstvo slov (posunkov), nepoužíva ich spontánne a negeneralizuje, 

- podobne ako slová, aj posunky používa idiosynkraticky a tvorí posunkové 

neologizmy. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(8 hodín týždenne, 264 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 8 

Školský vzdelávací program: 8 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 8 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 
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1. úroveň  
CIELE:  

Vedieť vyjadriť široký repertoár potrieb ukazovaním na symboly tej úrovne, ktorá je 

primeraná úrovni myslenia žiaka, (predmetnej alebo adekvátnej dvojrozmernej), imitovať 

činnosť iných ľudí, sprostredkovať imitáciu ako základ, na ktorom sa ďalej rozvíjajú ostatné 

dôležité schopnosti (verbalizácia, hra, sociálne zručnosti, sebaobsluha atď.), sprostredkovať 

imitáciu ako základ na "modelovanie", ktoré je dôležitým spôsobom promptu, sprostredkovať 

imitáciu ako facilitátora pozitívneho vzťahu medzi žiakom a učiteľom, rozvíjať existujúcu 

úroveň sociálnych interakcií, rozvíjať zručností samostatnosti, aktívne pomáhať dospelému 

pri obliekaní a vyzliekaní, aktívna spolupracovať pri vykonávaní hygienických návykov, 

aktívne spolupracovať pri stravovaní, rozvíjať predpoklady domácich zručností.  

OBSAH:  

Používanie širšieho repertoáru symbolov (predmetných alebo dvojrozmerných) na 

vyjadrovanie širších potrieb ukazovaním na symboly.  

Imitácia učiteľa mimo základnej polohy (bez používania predmetov):  

- postavenie sa,  

- dotyk hlavy,  

- postavenie sa na špičky,  

- dotyk ramien, otváranie – zatváranie dlaní,  

- ruky hore – dolu,  

- zakrytie očí rukami,  

- dotyk brady,  

- dotyk chrbta,  

- hojdavý pohyb trupu,  

- napnutie ramenných svalov,  

- mávanie pá - pá,  

- tlieskanie,  

- dotyk pier atď.;  

Imitácia inej osoby ako učiteľa (imitácia tretej osoby).  

Priraďovanie písmen, číslic, slov.  

Priraďovanie predmetov, ktoré sú identické vo všetkých vlastnostiach okrem veľkosti.  

Nájsť rovnaké predmety podľa vzoru, ktorý drží učiteľ. (Žiak má označiť nájdený, rovnaký 

predmet ukazovaním.).  

Priraďovanie kombinácie vlastností: farba, tvar, veľkosť.  

Triedenie podľa: farieb, tvaru, veľkosti.  

Podporovanie samostatnosti žiaka pri úlohách.  

Účasť na dlhej interakcii (hre) s učiteľom, sledovanie naplánovaného sledu niekoľkých 

činností (hier), využívanie naučených schopností triedenia, porovnávania materiálu.  

Takmer samostatné vyzliekanie a obliekanie častí oblečenia (bez zapínania spôn, viazanie 

šnúrok a pod.), s pomocou procesuálnych schém na adekvátnej úrovni žiaka.  

Takmer samostatné vykonávanie hygienických potrieb na WC, s pomocou procesuálnych 

schém na adekvátnej úrovni žiaka.  

Takmer samostatné umývanie rúk a tváre, utieranie sa po umývaní, čistenie zubov, vyčistenie 

nosa, uvedomovanie si potreby použiť toaletný papier a umyť si ruky po použití WC, (aj s 

použitím vizualizácie a procesuálnych schém zodpovedajúcich úrovni porozumenia žiaka).  

Takmer úplne samostatné stravovanie (schopnosť používať kompletný príbor, schopnosť 

naliať si nápoj z džbánu a pod.) s použitím procesuálnych schém, vizualizácie a minimálnej 

manuálnej pomoci učiteľa.  

Takmer úplne samostatné prestieranie pre skupinu za použitia procesuálnych schém.  
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Čiastočne samostatné zvládnutie ďalších domácich zručností (odkladanie riadu, natieranie 

chlebíka a pod.).  

2. úroveň  
CIELE:  

Poznať bežné sociálne verbálne rutiny, iniciovať, udržať a ukončiť rozhovor verbálne, dať 

zmysel odpovedaniu na jednoduché otázky, používať osvojené hrové zručnosti na interaktívne 

hry s dospelým, používať osvojené hrové zručnosti na samostatnú hru, podporovať spontánne 

vyjadrovanie žiadostí nezávisle na situačnom kontexte, podporovať schopnosti vybrať si z 

ponúkaných aktivít, vnímať prítomnosť vyjadrovania gestami, zvyšovať mieru samostatnosti 

v oblasti samoobsluhy, nadobúdať nové domáce zručnosti.  

OBSAH:  

Nácvik konvenčných verbálnych rutín, využívaných v sociálnych interakciách (pozdrav, 

zdvorilostné frázy zamerané na iného človeka.  

Učenie verbálnych schopností na iniciáciu interakcie – rozhovoru alebo hry s učiteľom 

(dospelými).  

Rozprávanie na jednoduché konverzačné témy s dospelým (nácvik v štruktúrovaných 

podmienkach, s nevyhnutnou mierou vizualizácie na dosiahnutie plynulosti rozhovoru).  

Učenie verbálnych schopností na adekvátne verbálne a sociálne neverbálne ukončenie 

rozhovoru s dospelým.  

Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu.   

Reakcia: "áno, nie" na otázky typu: "Prosíš si piť áno, alebo nie?",  

Aplikácia existujúcich hrových zručností v štruktúrovaných zamestnaniach s dospelým/ 

viacerými dospelými.  

Používanie nadobudnutých skupinových hrových zručností v krátkej kooperatívnej hre s iným 

žiakom na podobnej úrovni sociálnej komunikácie.  

Používanie existujúcich hrových zručností v samostatnej štruktúrovanej hre, alebo inom 

zamestnaní (s vizuálnymi predlohami postupov, vzorov atď.).  

Spontánne vyjadrovanie fyziologických potrieb nezávisle na konkrétnej situácii.  

Spontánne vyjadrovanie voľby v situácii, ktorá to umožňuje (t. j. vizualizácia možnosti, že v 

danej situácii si žiak samé môže vybrať aktivitu, odmenu, formu relaxácie atď.), najlepšie ako 

forma nepriamej motivácie k inej činnosti.  

Imitácia gest.  

Samostatné obliekanie, vyzliekanie atď., používanie WC (s používaním vizuálnych promptov 

nezávisle od pomoci dospelého).  

Samostatné prestieranie, jedenie, vykonávanie jednoduchých úkonov v jedálni/ kuchyni.  

Rozvíjanie domácich zručností.  

 3. úroveň  

CIELE:  

Dávať do vzťahu jednoduché fakty o živote doma, v škole, na výlete, primerane pozdraviť, 

ľudí, pri odchode primerane reagovať, povedať svoje meno, keď sa ho niekto opýta, povedať 

svoju adresu, keď sa ho spýtajú.  

OBSAH:  

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy.  

PROCES:  

Urobte malú skupinu predmetov, o ktorých ste si istí, že sú predmetom záujmu žiaka a 

druhú, o ktorej ste si naopak istí, že nevzbudia záujem žiaka. Exponujte obľúbený predmet a 

opýtajte sa: "Prosíš si?", okamžite povzbuďte k odpovedi: "áno" a dajte žiakovi predmet. po 

niekoľkých úspešných pokusoch s "áno", naučte vyjadrovať: "nie" obdobným spôsobom.  
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Imitáciu je možné realizovať s akoukoľvek stavebnicou (kockami, legom, chevou alebo 

tvarmi vystrihnutými z farebného papiera atď.). Učiteľ sedí oproti žiakovi, medzi nimi je stôl. 

Každý má svoj vlastný úlohový materiál (totožný s tým druhým) na kraji stola. Učiteľ bude 

stavať zo svojich dielov stavebníc, na svojej polovici stola. Žiak bude kopírovať učiteľa, 

sediac oproti nemu. (Malo by ho kopírovať tak, ako by kopíroval diagram. T.j. ak učiteľ niečo 

robí záprava doľava, z pohľadu žiaka to bude zľava doprava.) Používajte diely stavebnice, 

ktoré majú odlišné tvary a farbu. Začnite s dvomi až tromi dielmi, postupne pridávajte počet. 

Len čo žiak niečo postaví (napr. most), je potrebné zakomponovať to do hry (prejsť autíčkom 

popod most).  

Prompty: Používajte fyzické vedenie, demonštráciu, verbálny prompt, ukazovanie alebo ich 

kombináciu. Postupne zmierňujte prompt až k úplne samostatnému napodobňovaniu žiakom. 

Na začiatku nácviku je promptom aj to, že žiak má k dispozícii len tie diely stavebnice, ktoré 

potrebuje k imitácii. Neskôr môže mať k dispozícii aj také diely stavebnice, ktoré k imitácii 

vzoru nepotrebuje. Učiteľ prezentuje položku a kladie otázky.  

Prompty: Používanie verbálnych promptov, demonštrácie, gest, výrazu tváre.  

Metodika dosahovania cieľov úzko korešponduje s procesom danej úrovne druhého ročníka 

predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností. V rámci nácviku 

sociálnych zručností odporúčame postupovať nasledovne:  

- vybrať si konkrétnu sociálnu zručnosť,  

- zručnosť rozložiť na časti/ kroky,  

- demonštrovať zručnosť žiakovi s použitím primeranej procesuálnej schémy ako prostriedku 

nesociálneho promptu,  

- praktizovať zručnosť až kým ju žiak nezvládne samostatne.  

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU:  

Predmet rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie má vo vzdelávaní žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

(ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) veľmi špecifický charakter z hľadiska samotných 

cieľov a obsahu, ale aj foriem, metód a používaných prostriedkov. Nakoľko nácvik písania 

pre žiaka s AU alebo PVP s MP nemá priamy, pre neho čitateľný zmysel (napr. vplyv na 

prítomnosť, na naplnenie jeho potrieb), používanie metód zaužívaných pri intaktných žiakoch 

alebo pri žiakoch s inými druhmi zdravotného postihnutia často zlyháva. Rozvíjanie 

grafomotoriky u žiaka s AU alebo PVP s MP predpokladá. dať tejto aktivite konkrétny, najmä 

komunikačný zmysel a naučené zručnosti čím skôr zaradiť do bežných sociálnych kontextov. 

Mechanické precvičovanie písania izolovaných písmen, resp. pre žiaka nezmyselných a 

navzájom nesúvisiacich slov, môže viesť k jeho problémovému správaniu. Úhľadnosť písma a 

zvládanie pravidiel v písaní môžu byť až sekundárnymi cieľmi, ktoré u väčšiny žiakov s AU 

alebo PVP s MP nie je možné dosiahnuť. Vzhľadom na to, že od prevažnej väčšiny žiakov nie 

je možné vyžadovať písanie písaným písmom a pre ich praktický život táto forma písma nemá 

praktický význam, je vhodné naučiť ich dorozumieť sa písomnou formou pri použití písmen 

veľkej tlačenej abecedy. K nácviku písmen malej a veľkej písanej abecedy pristupujeme len u 

žiakov s vhodnými dispozíciami na túto činnosť. Nácvik písaných tvarov písma vtedy 

nacvičujeme súčasne s nácvikom ich čítania. 

 Podobne ani prípravné grafomotorické cvičenia nemusia mať očakávaný motivačný 

efekt, práve naopak. Spojenie písania s riekankami môže viesť k objaveniu sa alebo zhoršeniu 

nevhodného správania (najmä k verbálnym stereotypiám). Pre uvedené fakty je potrebné, aby 

bol pedagóg z hľadiska obsahového napĺňania cieľov predmetu veľmi opatrný, nakoľko musia 
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byť veľmi individualizované. Z rovnakých dôvodov v rámci jednotlivých ročníkov a úrovní 

neuvádzame proces, ako ciele a obsah predmetu dosahovať. 

Okrem vyučovacích hodín predmetu rozvíjanie grafomotorických zručností sa na rozvíjaní a 

upevňovaní grafomotorických zručností podieľajú ďalšie vyučovacie predmety, najmä 

slovenský jazyk. Ako účinné pomôcky na vyučovanie rozvíjania grafomotorických zručností 

a písania okrem písacích nástrojov (hrubé voskové farby, kriedy, pastelky, ceruzky, neskôr 

pero), kartičiek s písmenami a obrázkami, je vhodné využívať reliéfne makety jednoduchých 

geometrických a iných tvarov na obkresľovanie a výkresy s predpísanými slovami, textami 

a nalepenými obrázkami, ktoré sa vložia do fólie, na ktorú žiak zmazateľnou fixkou môže 

dopĺňať vynechané písmená, slová... . Takúto pomôcku možno využiť opakovane pre toho 

istého žiaka alebo postupne pre viacerých žiakov. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie  

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE:  

Nadobudnúť prvé skúsenosti v písaní, zvládnuť prípravné cviky na písanie.  

OBSAH:  

Cvičenie jemnej aj hrubej motoriky obidvomi rukami, využívanie imitácie inej osoby ako  

základ cvičenia.  

Upevňovanie správnej pozície tela pri písaní (ak je potrebné, navádzanie na správnu polohu 

používaním inštrukčných komunikačných kariet).  

Uchopovanie písacieho nástroja hrubšieho tvaru (voskové farbičky, krieda) dlaňou. 

Uchopovanie písacieho nástroja (voskové farbičky, pastelka, ceruzka) prstami. 

Zanechávanie stopy na podložke/papieri (imitáciou inej osoby alebo vedením ruky).  

Voľné čmáranie.  

Repetitívne čmáranie dominantnou rukou.  

Kruhové čmáranie.  

Čmáranie vertikálnym smerom (imitáciou inej osoby, vedením ruky alebo použitím 

šablón).   

2. úroveň  

CIELE:  

      Podľa inštruktáže vedieť vytvoriť na podložke/papieri stopy písacím nástrojom, (inštruktáž na   
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úrovni: imitačný vzor, karta alebo slovo), − rozvinúť snahu napodobňovania pri písaní.  

OBSAH  

Správne držanie ceruzky.  

Správne umiestňovanie papiera na pracovnom stole (ak je potrebné, použitie vizualizácie 

polohy papiera na lavici).  

Postupný nácvik kreslenia nasledujúcich tvarov na požiadanie s promptom (karta s 

požadovaným tvarom alebo slovo), postupne bez neho: vertikálna čiara – zhora nadol, zdola 

nahor, horizontálna čiara – zľava doprava, kruhový tvar, spojenie dvoch bodov čiarou, 

spojenie niekoľkých bodov čiarou.  

Vyfarbovanie bežných geometrických tvarov (s presahovaním okrajov).  

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi.  

Obkresľovanie predkreslených rovných čiar.  

Obkresľovanie predkreslených zahnutých čiar.  

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov.  

Obkresľovanie predpísaných veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú  

v predmete čítanie – samohlásky A, E, I, O, U a spoluhlásky M, L, V, T, P.  

Imitatívny zápis príslušného písmena (podľa predlohy) na požiadanie, po dobrom zvládnutí 

jeho obkresľovania.  

Pri jednotlivých činnostiach využívať jednoduché pravidlo striedania rolí: „Ideš ty – idem ja!.  

3. úroveň  
CIELE:  

Napodobňovanie pri písaní, písanie písmen preberaných v čítaní.  

OBSAH:  

Nacvičovanie správneho držania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole (ak je potrebné, navádzanie na správnu polohu používaním inštrukčných komunikačných 

kariet).  

Uvoľňovacie cviky pred písaním – s imitovaním horizontálneho, vertikálneho a kruhového 

čmárania.  

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – B, 

J, S, N, D, Z, Y, H, K, C, R (využívanie imitácie inej osoby ako základ obkresľovania).  

Obkresľovanie tvarov pre žiaka známych číslic.  

Písanie písmena spájaním pripravených oporných bodov imitáciou inej osoby alebo vedením 

ruky.  

Nácvik imitatívneho zápisu príslušného písmena (podľa predlohy) a číslice po dobrom 

zvládnutí ich obkresľovania.  

Nácvik písania príslušného písmena/číslice na požiadanie (inštruktáž na úrovni: imitačný 

vzor, karta alebo slovo),bez predlohy a opory – činnosť možno využiť aj ako dopísanie 

vynechaného písmena do slova preberaného na čítaní.  

Odpisovanie slova pozostávajúceho zo známych písmen s ich umiestnením na riadok.  

Vpisovanie vynechaného slova do textu (využitie osobného frekvenčného slovníka z 

predmetu čítanie).  

 
 

VECNÉ UČENIE 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: 

Vecné učenie je integrovaný predmet pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s 

autizmom, v ktorom žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) získavajú elementárne 

poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 
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 Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, 

a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. Žiaci sa 

oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a vedieť 

vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek pre nich 

prijateľným spôsobom. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka, citlivo 

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

 

VECNÉ UČENIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vecné učenie 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovaciu hodinu v predmete vecné učenie. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa a herňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE:  

Poznať osobné údaje blízkych ľudí,  

- orientovať sa v priestore,  

- orientovať sa v čase, poznávať prírodu v priamom kontakte,  

- orientovať sa v bežných životných situáciách.  

OBSAH:  

Základná orientácia.  

Mená rodičov, súrodencov, spolužiakov, učiteľa.  

Orientácia v priestore: trieda, budova školy.  
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Pomenovanie zariadenia triedy.  

Porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: dopoludnia, režim dňa. 

Spoznávanie vlastného tela: ukázanie aspoň troch pomenovaných častí tela na iných.  

Poznávanie prírody.  

Domáce zvieratá: krava, sliepka.  

Ďalšie voľne žijúce zvieratá.  

Pojmy: vtáky a hmyz.  

Rastliny: kvety a stromy.  

Pozorovanie zmien v prírode: ročné obdobia, teplo, zima, dážď, slnko, atď..  

Orientácia v bežných životných situáciách. 

Verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku.  

Postupné poznávanie dopravných prostriedkov: auto, autobus, električka.  

Obchod: správanie sa v obchode, rozlišovanie obchodov podľa zamerania: potraviny, 

drogéria.  

Rozpoznávanie základných potravín.  

Poznať úlohu zubného lekára a zdravotnej sestry.  

Poznať zameranie lekárne, jej označenie.  

2. úroveň  

CIELE:  

Poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, tieto vyjadriť manipuláciou s 

predmetmi, slovne, kresbou, pohybom, vedieť sa orientovať v triede a v budove školy, poznať 

mená ročných období, poznať mená dní v týždni a mesiacov, uvedomovať si rozdiely v počasí 

a správne ich pomenovať, poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, nadobudnúť správny 

vzťah k spoločnému majetku – pomôcky, zariadenie triedy, osvojiť si základné pravidlá 

správnej životosprávy a kultúrneho správania.  

OBSAH: 

Trieda, škola a okolie školy.  

Poznávanie, pomenovanie a rozlíšenie predmetov a činností, s ktorými sa žiaci stretávajú v 

triede a v škole: zariadenie triedy, pomôcky, školské potreby.  

Poznať meno svojho učiteľa a spolužiakov.  

Rozlíšenie vyučovacej hodiny a prestávky.  

Poznávanie najbližšieho okolia školy.  

Orientácia v okolí školy.  

Orientácia v čase.  

Porozumenie časovým údajom a vzťahom: dnes, včera, zajtra, poludnie. 

Určenie dni v týždni, pracovné dni, voľné dni.  

Príroda.  

Pozorovanie a pomenovávanie zmien v prírode podľa ročných období. 

Charakteristické znaky jednotlivých ročných období.  

Zvieratá v prírode.  

Domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň.  

Voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška.  

Vtáky a hmyz: drozd, lastovička, motýľ, včela, mucha, lienka, sýkorka.  

Rastliny v prírode.  

Kvety: ruža, tulipán a iné.  

Stromy: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa a ich plody. 

Kríky: maliny, ríbezle.  

Starostlivosť o zdravie.  

Pomenovanie jednotlivých častí tela: hlava, krk, trup, končatiny.  
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Pomenovanie (ukázanie) hlavných častí tváre: čelo, líca oči, nos, ústa, brada, uši. 

Rozlíšenie pojmov a ich význam: zdravie, choroba, lieky, lekár.  

Základné hygienické návyky a ich význam pre zdravie.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia.  

Bezpečnosť cestnej premávky.  

Prechádzanie cez cestu s pomocou.  

Poznanie niektorých dopravných značiek, napr. prechod pre chodcov. 

Predchádzanie úrazom a chorobám.  

Zásady bezpečnosti pri hrách, výletoch a kúpaní.  

Obchod, rozoznávanie obchodov podľa zamerania a nápisov.  

Poznanie a pomenovávanie rozličného tovaru, najmä potravín.  

Poznávanie mincí podľa ich hodnoty.  

Zameranie sa na primerané správanie sa v obchode.  

Domov a rodina. 

Mená najbližších príbuzných: stará mama, starý otec, teta, strýko a iné. 

Pomenovanie príbuzenských vzťahov medzi členmi rodiny.  

Pomenovanie častí bytu: kuchyňa, izba, kúpeľňa, WC ,atď..  

Pomenovanie zariadenia bytu.  

Kuchyňa: zariadenie, elektrospotrebiče, celkové vybavenie kuchyne.  

3. úroveň  
CIELE:  

Orientovať sa v budove školy, na základe pozorovania zmien v živote rastlín, zvierat a ľudí 

vytvárať si predstavu o ročných obdobiach, poznať názvy ročných období a dní v týždni, 

poznať domáce zvieratá a ich mláďatá a niektoré voľne žijúce zvieratá, osvojiť si hlavné 

zásady správnej životosprávy a kultúrneho správania, uvedomenie si základných vzťahov v 

rodine.  

OBSAH: 

Škola a jej okolie.  

Pomenovanie zariadenia triedy.  

Poznať a pomenovať školské potreby a pomôcky, uložiť na lavicu, do aktovky, udržiavať ich 

v poriadku.  

Rozlíšenie, čo je spoločné a čo osobné v triede.  

Poznanie zamestnancov školy: riaditeľa školy, zástupcu riaditeľa, iných učiteľov, 

vychovávateľov, školníka a iných zamestnancov.  

Slušne pozdraviť, o niečo požiadať, poďakovať.  

Orientácia v budove školy.  

Poznávanie objektov v okolí školy, vedieť, čo je križovatka, ako sa cez ňu prechádza, poznať 

význam svetelných signálov a správne na ne reagovať.  

Jeseň 

Pozorovanie zmien počasia v jeseni.  

Poznať pojmy: slnečný, hmlistý, daždivý.  

Jesenné mesiace, ich názvy.  

Oboznamovanie sa s časovými údajmi: hodina, deň, noc, dnes, včera, zajtra, teraz, potom, 

skôr, neskôr.  

Rozoznať sad, záhradu a park.  

Poznávanie ďalších druhov ovocia a zeleniny, ich vlastností, zber a uskladnenie.  

Pestovanie plodín na poli, napr. obilie, zemiaky, cukrová repa a iné.  

Poznávanie zvierat v skutočnosti aj na obrázku, napr. veverička, jež, myš, zajac, bažanta, 

vrabec a iné.  

Zima  
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Pozorovanie zmien počasia, uvedomenie si zimy ako ročného obdobia, zimné mesiace.  

Stromy v zime: listnaté, ihličnaté stromy smrek, borovica.  

 Zvieratá v zime: voľne žijúce zvieratá srnec, jeleň, líška, drozd, sýkorka, vrabec, vrana, ich 

potrava, ochrana, pozorovanie.  

Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri zimných športoch.  

Vianočné tradície.  

Rodina a spoločnosť.  

Orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk.  

Poznať bydlisko, dom a jeho vnútorné členenie, umiestnenie bytu v dome.  

Triedenie predmetov podľa účelu: nábytok, kuchynský riad, hračky, školské potreby.  

Správanie sa v obchode pri nákupe, poznávanie platidiel a ich hodnotu.  

Oboznamovanie sa s najdôležitejšími službami obyvateľstvu: oprava obuvi, oprava odevov, 

práčovne, čistiarne a pod. .  

Orientácia vo verejnej budove, napr. na pošte, služby, ktoré poskytujú.  

Bezpečnosť cestnej premávky  

Dodržiavanie zásad správneho a bezpečného správania sa pri chôdzi po chodníku a po ceste.  

Nacvičovanie bezpečného prechádzania cez cestu, vedieť čo je križovatka, ako prechádzať 

cez riadenú križovatku, ako prechádzať cez vozovku mimo vyznačeného priechodu. 

Poznanie niektorých dopravných značiek, napr. prechod pre chodcov.  

Predchádzanie úrazom a chorobám pri hrách, výletoch a kúpaní sa.  

Starostlivosť o zdravie.  

Základné hygienické návyky pri manipulácii s jedlom, význam pre zdravie.  

Udržiavanie poriadku v triede.  

Udržiavanie čistoty odevu a obuvi.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia.  

Oboznámenie sa s prácou lekárov a zdravotných sestier v zdravotnom stredisku, vedieť  

ako sa správať u lekára.  

Jar  

Jedno z ročných období, pomenovanie jarných mesiacov.  

Pozorovanie zmien v prírode: otepľovanie, odmäk, dlhší deň, kratšia noc.  

Pozorovanie činnosti detí a práce dospelých na jar doma a v prírode.  

Poznávanie niektorých jarných kvetov: snežienka, fialka, prvosienka.  

Rozlišovanie častí rastlín: koreň, stonka, list a kvet.  

Starostlivosť o rastliny v kútiku živej prírody, resp. na školskom pozemku.  

Nebezpečenstvo požiaru v prírode, napr. pri vypaľovaní suchej trávy.  

Vedieť pomenovať domáce zvieratá a ich mláďatá: pes, mačka, hus, sliepka, prasiatko,  

krava, kôň a iné.  

Práca a odpočinok.  

Pracovné dni a dni odpočinku.  

Názvy dní v týždni, voľná sobota, nedeľa, prázdniny, sledovanie času na hodinách. 

Oboznamovanie s pojmami: továreň, dielňa, predajňa a iné.  

Poznávanie výrobkov, ktoré denne používajú.  

Leto  

Uvedomenie si striedania ročných období, názvy letných mesiacov.  

Pozorovanie počasia: horúce a slnečné dni, búrka, vietor, dážď, atď..  

Poznávanie rôznych druhov letného ovocia, jeho vlastnosti: farba, chuť, veľkosť, vôňa. 

Jedovaté plody rastlín, napr. huby, vedieť, že v prírode sa vyskytujú rastliny, ktoré  

ohrozujú zdravie.  

Poznávanie lúčnych kvetov z najbližšieho okolia.  

Správanie sa v prírode, získavanie poznatkov ako chrániť prírodu. 
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MATEMATIKA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) do bežného 

denného života je aj matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. Individuálnym prístupom 

získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania orientovaný 

na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného prístupu pôsobili 

na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej osobnosti žiaka s 

AU alebo PVP s MP. 

Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne vzdelávanie 

žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam 

žiaka. 

V dôsledku triády poškodení je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup k žiakovi s AU alebo PVP s MP, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

Nezabúdajme, že neschopnosť žiaka spolupracovať na vyučovaní môže byť spôsobená aj 

vonkajšími činiteľmi. Pre mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je práca s učebnicou 

problémom, preto je potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne 

pracovné listy, manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uložené v 

škatuliach, výučba prostredníctvom počítača a podobne. Záleží na osobitostiach žiaka, je 

potrebné adekvátne reagovať na jeho potreby, schopnosti a možnosti. To si vyžaduje 

cieľavedomú a namáhavú prácu pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný 

a ľudský potenciál. 

Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšími. Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo 

najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v 

praktickom živote. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika  

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah vzdelávania 
1. úroveň  
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CIELE:  

Tvoriť skupiny z rozličných predmetov, rozvíjať pozornosť, pochopiť množstvo 2.  

OBSAH:  

Porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Triedenie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: malý – veľký.  

Orientácia v priestore, vzťahy: dopredu – dozadu, hore – dole.  

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom.  

Priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa.  

Vyhľadávanie rovnakých predmetov.  

Skladanie celku z častí.  

Číslo 2. Počítanie do 2, čítanie a písanie číslice 2.  

Priraďovanie predmetov k číslu v obore do 2.  

Priraďovanie čísel v obore do 2 k predmetom.  

Pridávanie ešte jedného predmetu k jednému predmetu, zistenie počtu.  

2. úroveň  

CIELE:  

Porovnávať a triediť činnosti každodenného života, predmety, vlastnosti podľa určitých  

kritérií, – osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 4, – osvojiť si 

základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 4, – osvojiť si základné geometrické 

predstavy, využívať osvojené vedomosti v reálnom živote.  

OBSAH:  

Porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Triedenie predmetov podľa vlastností.  

Porovnávanie a triedenie dejov podľa činností, napr. číta – píše.  

Vzťahy: veľa – málo, väčší – menší, kratší – dlhší.  

Vzťahy: pred – za, orientácia v priestore.  

Číslo 3, číselný rad, počítanie po jednej do troch, určovanie a vyznačovanie počtu predmetov,  

priraďovanie predmetov k číslu 3, čítanie a písanie číslice 3, znázorňovanie čísla 3.  

Porovnávanie čísla 3 s číslami 1, 2, rozklad čísla 3, znázorňovanie nerovnosti a rovnosti 

pomocou tvorenia dvojíc, vzťahy hneď pred, hneď za.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 3, zápis príkladov sčitovania a odčítania v obore do 3, 

pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčítania v obore do 3.  

Číslo 4, číselný rad, počítanie po jednej do štyroch, určovanie a vyznačovanie počtu 

predmetov, priraďovanie predmetov k číslu 4, čítanie a písanie číslice 4, znázorňovanie  

čísla 4.  

Porovnávanie čísla 4 s číslami 1, 2, 3, rozklad čísla 4, znázorňovanie nerovnosti a rovnosti 

pomocou tvorenia dvojíc, zápis príslušných rovností a nerovností, určovanie čísel menších, 

väčších ako je dané číslo.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 4, zápis príkladov sčitovania a odčítania v obore do 4, 

pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčítania v obore do 4.  

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, trojuholník.  

Porovnávanie a triedenie: krivá – rovná čiara.  

3. úroveň  

CIELE:  

Osvojiť si základné prvky numerácie v obore 0 až 10, osvojiť si základné počtové výkony v 

obore 0 až 10, osvojiť si základné geometrické predstavy, využívať osvojené vedomosti v 

reálnom živote.  

OBSAH:  

Pojem čísla 6 – 10, číselný rad, určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie 
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predmetov k číslu 6 - 10, čítanie a písanie číslic 6 – 10, znázorňovanie čísel 6 – 10.  

Usporiadanie čísel 0 až 10, číselná os, porovnávanie čísel, vyjadrenie pomocou znakov väčší, 

menší, rovná sa, rozklad čísla, vzťahy hneď pred, hneď za.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore 0 až 10, zápis príkladov sčitovania a odčítania v tomto 

obore, pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčítania v obore 0 až 10.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore 0 až 10.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčitovanie a odčítavanie.  

Pomenovanie, triedenie a porovnávanie rovinných útvarov: štvorec, kruh, trojuholník, 

obdĺžnik.  

Pomenovanie a spoznanie priestorových útvarov medzi predmetmi každodenného života: 

valec.  

Rovná čiara. Vlastnosti: rovná (priama) a krivá.  

PROCES  

Pri výučbe matematiky v druhom ročníku postupujeme obdobne ako v prvom, pričom sa 

rozširuje číselný obor, pribúdajú počtové výkony v danom obore, nové pojmy v priestorovej 

orientácii, nové tvary rovinných a priestorových útvarov.  

Pre žiaka s AU alebo PVP s MP môže byť problémom učivo osvojené v danej situácii 

preniesť na inú. Preto sa snažíme pri výučbe o čo najväčšiu variabilitu situácii, častosť 

opakovania a o čo najväčšie priblíženie sa k praktickému životu.  

Je potrebné dávať pozor u žiakov, ktorých fascinuje manipulácia s číslami, aby táto 

manipulácia nebola odtrhnutá od reality.  

 
 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) z hľadiska: úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho 

osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

 Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších 

ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

 Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju 

jeho schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva 

k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 

Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených 

podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. Pri 

blokovom vyučovaní sa rozdeľuje vyučovacia jednotka na kratšie časové úseky, podľa 

schopností žiaka tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia. 

 Obsah predmetu je členený na tri úrovne, v jednotlivých úrovniach na zložky. Toto 

rozdelenie vychádza zo schopnosti žiaka osvojiť si obsah daného učiva a zo schopnosti vedieť 

ho aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote. 

Zložky predmetu: 

Samoobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – obsahom zložky je osvojovanie si základných pracovných návykov v 

domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou 
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tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných 

prác. Súčasťou zložky práce v domácnosti sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné 

znalosti o potravinách, a ako udržiavať v kuchyni poriadok a hygienu. Vo vyšších ročníkoch 

nadobúdajú zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

Súčasťou pracovného vyučovania v 1. úrovni je zložka rozvoj jemnej a hrubej motoriky. 

Cieľom tejto zložky je stimulácia motoriky, rozvoj koordinácie oko – ruka, zameriavanie 

pozornosti žiaka, rozlišovanie materiálov zmyslovým vnímaním, osvojenie si následnosti 

pracovných krokov činností. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Technické kreslenie – žiaci vo vyšších ročníkoch 3. úrovne sa prostredníctvom praktických 

činností učia zhotovovať technické náčrty a výkresy výrobkov. 

Pestovateľské práce – žiaci 2. a 3. úrovne sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a 

zeleniny, nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové 

rastliny. 

 Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné individuálne pre každého 

žiaka citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, 

vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru 

členenia úlohy na jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s 

optimálnym množstvom stimulov. 

 U žiakov s AU alebo PVP s MP býva častým problémom nedostatok motivácie, 

pozornosti a vytrvalosti. Preto treba pri vytváraní úlohy pre konkrétneho žiaka vedieť, čím sa 

dá motivovať (čo býva mnohokrát ťažké zistiť) a upútať jeho pozornosť. Zvyčajne na začiatok 

práce zaraďujeme ľahkú úlohu, ktorú žiak bezpečne zvládne a ktorá ho môže motivovať k 

ďalšej práci. Až potom zaraďujeme úlohu alebo činnosť, ktorú si má žiak osvojiť, poprípade 

utvrdiť. Na záver zaraďujeme úlohu alebo činnosť, ktorú má žiak rád. Nácvik jednotlivých 

činností nesmie byť samoúčelným, snažíme sa o to, aby žiak osvojenú činnosť vedel využiť v 

praktickom živote, inak jej osvojenie nemá pre žiaka význam. Jednotlivé pracovné úlohy je 

potrebné rozdeliť podľa schopností žiaka na čiastkové úlohy, inak by si ju žiak pre jej 

náročnosť nemusel vedieť osvojiť. 

 Žiakovi je potrebné poskytovať primeranú pomoc, forma a miera závisí od schopností 

konkrétneho žiaka. Pri najslabších žiakoch môže ísť o úplnú fyzickú pomoc pedagógom. Ak 

si žiak osvojil určitú časť činnosti, pedagóg poskytuje len čiastočnú fyzickú pomoc. Pre iných 

žiakov môže byť postačujúcou pomocou slovný návod alebo predvedenie činnosti. 

Najmiernejšou pomocou je poskytnutie pomoci prostredníctvom pokynov. Pre niektorých 

žiakov môže byť dostatočnou pomocou už len samotná prítomnosť pedagóga. Je potrebné 

citlivo zvážiť, ktoré činnosti už má žiak osvojené, aby mu nebola poskytovaná väčšia pomoc 

ako žiak v skutočnosti potrebuje, čím by sa brzdil jeho ďalší rozvoj. 

 Dôležitým pri vzdelávaní žiakov s autizmom je aj prostredie, v ktorom sa pracovný 

proces realizuje. Nesmie byť prestimulované, aby pozornosť žiaka bola sústredená na 

požadovaný úkon a nebola odvádzaná prostredím. Netreba zabúdať ani na neprimeranú 

citlivosť na senzorické podnety niektorých žiakov s autizmom, najmä pri prácach v dielni. Je 

potrebné primerane upraviť pracovné prostredie a podmienky, aby zvýšená zmyslová 

vnímavosť nebola prekážkou pre ďalšie vzdelávanie žiaka. V niektorých prípadoch môže byť 

potrebná aj úprava pracovných nástrojov a prostriedkov. Väčšina žiakov s AU alebo PVP s 

MP má problémy s vytrvalosťou, pozornosťou a s ochotou spolupracovať. To môže vyplývať 

aj z nedostatočnej časovej a priestorovej orientácie, z nezrozumiteľnosti obsahu a postupu 

požadovanej činnosti. 

 Štruktúrovanie a vizualizácia pomôže žiakom zorientovať sa v pracovnom priestore a 

v čase, zorientovať sa v tom, kedy sa má daná úloha vykonávať. Žiak získa prehľad, kedy 
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úloha začína, kedy končí, aká je následnosť postupu krokov pri vykonávaní danej úlohy a tak 

isto získa prehľad o tom, čo bude vykonávať po ukončení úlohy. Každá zadávaná pracovná 

úloha musí byť jednoznačná, zrozumiteľná, aby žiak vedel čo má urobiť a ako má 

postupovať. Pri poskytovaní vizualizovanej pomoci je nutné citlivo zvážiť množstvo 

vizualizácie. Použitie vizuálnych prostriedkov musí byť veľmi flexibilné. 

 Tak ako je v živote každého človeka potrebné pociťovať úspech a spokojnosť, tak aj 

pre žiaka s autizmom je dôležité, aby pri vykonávaní pracovných činností bol úspešný. Preto 

pri zadávaní pracovných úloh postupujeme od najjednoduchších k zložitejším. Ak žiak pri 

práci urobí chybu, nehodnotíme to slovne, len ho opravíme a ukážeme mu, ako má správne 

postupovať. 

 Vzhľadom na to, že u mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je narušená schopnosť 

predvídať čo sa stane, je potrebné zaistiť bezpečnosť žiakov potrebnými opatreniami, a tiež 

nácvikom bezpečných pracovných návykov. 

Pri výučbe pracovného vyučovania je neustále potrebné zohľadňovať aktuálnu dosiahnutú 

úroveň žiaka, aby osvojovanie si nových vedomostí, zručností a návykov bolo prirodzeným 

pokračovaním výučby. Nesmieme zabúdať na dôležitosť spolupráce s rodičmi, aby všetko to, 

čo si žiak osvojil v školskom prostredí, vedel zužitkovať aj v reálnom živote. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete pracovné vyučovanie. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej 

výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE:  

Utvárať základné hygienické návyky,  

utvárať základné samoobslužné zručnosti,  

utvárať základné stravovacie schopnosti a návyky,  

rozvíjať schopnosť napodobňovať,  

rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,  

poznávať rôzne materiály,  

adekvátne používať predmety,  

utvárať základné pracovné zručnosti.  

OBSAH:  

Samoobslužné činnosti.  

Osobná hygiena – návyk na spoluprácu.  

Používanie hygienických potrieb.  
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Osvojenie si hygienických návykov s pomocou.  

Používanie WC – splachovanie, používanie toaletného papiera a vreckovky.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou.  

Obúvanie a vyzúvanie s pomocou.  

Používanie suchého zipsu.  

Základné návyky pri stravovaní, sedieť určitý čas pri jedle.  

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich.  

Používanie rúk pri jedle.  

Pitie z pohára držaného obidvoma rukami.  

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky  

Chytanie predmetov prstami.  

Zvyšovanie schopnosti uchopenia a stisku.  

Manipulovanie s predmetmi oboma rukami.  

Prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť.  

Udržanie prenášaných predmetov  v požadovanej výške.  

Udržanie zovretia ruky pri tlaku dole: miešanie lyžicou, hladenie stierkou a pod..  

Zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka.  

Umiestnenie predmetu do otvoru.  

Postavenie predmetov stredných a veľkých rozmerov na seba.  

Manipulovanie s drevenými kockami, ukladanie dvoch kociek na seba, vedľa seba.  

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien.  

Zapínanie a vypínanie osvetlenia.  

Odskrutkovanie veka pohára, krúžiť zápästím pri držaní predmetu. 

Púšťanie vody: páková batéria, kohútik.  

Skladanie puzzle s veľkými dielikmi.  

Práce v domácnosti.  

Odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou.  

Odkladanie odevu a obuvi s pomocou.  

Primerané používanie predmetov, hračiek, napr. posúvanie autíčka.  

Práce v dielni.  

Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo a iné.  

Trhanie a krčenie papiera, poznávanie jeho vlastností.  

Navliekanie rôznych predmetov a prírodnín: veľké korále, šípky, cestoviny a iné.  

2. úroveň  

CIELE:  

Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti,  

utvárať základné stravovacie schopnosti a návyky,  

rozvíjať jemnomotorické zručnosti,  

rozvíjať schopnosť napodobňovania,  

rozlišovať rôzne materiály,  

adekvátne používať predmety,  

utvárať základné pracovné zručnosti.  

OBSAH:  

Samoobslužné činnosti.  

Osobná hygiena nácvik činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene.  

Používanie hygienických potrieb.  

Osvojenie si hygienických návykov s miernou pomocou.  

Používanie WC, splachovanie.  

Osvojiť si používanie toaletného papiera a vreckovky.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu s miernou pomocou.  
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Obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou.  

Zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s čiastočnou pomocou.  

Používanie zipsu, patentiek.  

Navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla.  

Osvojenie si základných návykov pri jedle.  

Spoznať potreby pre stravovanie, spoznať vlastné a používať ich.  

Používanie lyžice pri jedle.  

     Samoobsluha pri desiatovaní: naliať do pohára, rozbaliť chlieb, otvoriť jogurt, očistiť niektoré 

druhy ovocia, napr. banán a iné.  

Práce v domácnosti.  

Odkladanie predmetov na určené miesto podľa pokynov.  

Odkladanie odevu a obuvi podľa pokynov.  

Utieranie prachu s pomocou.  

Vynášanie odpadkov s pomocou.  

Vedieť vymeniť uterák.  

Otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien.  

Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier.  

Zapnutie a vypnutie osvetlenia.  

Otváranie a zatváranie veka so závitom – menšie nádoby.  

Otváranie a zatváranie vodovodného kohútika.  

Používanie štipcov na bielizeň.  

Primerané používanie predmetov a hračiek.  

Používanie predmetov viacerými spôsobmi, napr. lyžica: miešanie naberanie.  

Rozlíšenie potravín od iných predmetov.  

Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou.   

Rozlíšenie odpadkov od iných predmetov.  

Zvyšovanie samostatnosti pri jednoduchom prestieraní k stolovaniu.  

Odkladanie špinavého riadu zo stola.  

Rozpoznanie špinavého a čistého riadu.  

Základy bezpečnosti v kuchyni.  

Práce v dielni.  

Práce s drobným materiálom.  

Oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny.  

Triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa vlastností: farba, tvar, veľkosť, 

materiál, použitie a pod..  

Manipulovanie s predmetmi a drobným materiálom: dvíhanie, prenášanie, prekladanie,  

vkladanie, vyberanie, navliekanie, lepenie, presýpanie.  

Namotávanie a spletanie vlny, rôznych druhov špagátov a podobných materiálov.  

Strihanie papiera, textilu, vlny, špagátov a prírodnín.  

Viazanie uzla a nácvik viazania mašličky.  

Strúhanie ceruzky.  

Práce s papierom. 

Trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera.  

Obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera.  

Nalepovanie samolepiek.  

Nalepovanie natrhaných papierikov na vopred predkreslený tvar.  

Gumovanie papiera.  

Montážne a demontážne práce.  

Navliekanie predmetov: korále, vhodné cestoviny a pod..  

Manipulovanie s kockami: ukladanie kociek na seba, vedľa seba.  
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Odskrutkovanie, zaskrutkovanie predmetov a hračiek.  

Práce so stavebnicami rôzneho materiálu.  

Skladanie jednoduchého puzzle.  

Podľa vzoru vedieť zostaviť tvar zo špajdlí, drievok a podobného materiálu.  

Pestovateľské práce.  

Polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku s pomocou.  

Oboznámiť sa so sadením, klíčením a rastom rastlín.  

Hrabanie s hrabľami.  

Oboznámenie sa so záhradným náradím: motyka.  

Zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov.  

3. úroveň  

CIELE:  

Utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti,  

utvárať základné stravovacie schopnosti a návyky,  

rozvíjať jemnomotorické zručnosti,  

rozlišovať rôzne materiály,  

adekvátne používať predmety,  

utvárať základné pracovné zručnosti a návyky,  

utvárať základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach.  

OBSAH:  

Samoobslužné činnosti.  

Osobná hygiena: umývanie rúk, tváre, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie zubov a 

nechtov.  

Používanie hygienických potrieb.  

Upevňovanie hygienických návykov.  

Samostatné používanie WC, splachovanie.  

Vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky.  

Používanie toaletného papiera a vreckovky.  

Česanie a upravovanie vzhľadu.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu.  

Obúvanie, vyzúvanie, šnurovanie a zaväzovanie obuvi.  

Zapnutie a rozopnutie gombíka, upevňovanie opaskov.  

Používanie gombíkov, opaskov, zipsu, patentiek a háčikov.  

Osvojenie si základných stravovacích návykov.  

Používanie príboru pri jedle.  

Samoobsluha pri desiatovaní.  

Práce v domácnosti.  

Odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto.  

Kefovanie a prášenie šiat.  

Výmena uteráka.  

Čistenie topánok: umývanie, kefovanie, krémovanie a leštenie.  

Utieranie prachu, zametanie.  

Pozbieranie odpadkov do koša.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení.  

Primerané používanie predmetov, hračiek.  

Rozlíšenie potravín od iných predmetov, ukladanie na určené miesto.  

Potraviny patriace do chladničky – vedieť rozlíšiť od iných potravín.  

Odkladanie potravín na určené miesto.  

Osvojenie si základov zložitejšieho prestierania k stolovaniu: plytký a hlboký tanier, servítka, 
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príbor, pohár.  

Odkladanie špinavého riadu zo stola.  

Utieranie stola.  

Utieranie a odkladanie riadu na určené miesto.  

Rozpoznanie špinavého a čistého riadu.  

Bezpečne pracovať v kuchyni.  

Šitie navliekanie nite do veľkej ihly, na konci zdvojenej nite urobiť uzlík.  

Prepichávanie kartónu s narysovanými priamkami a bodmi.  

Preťahovanie bužírky, vlny cez otvory na cvičných doskách.  

Práce v dielni.  

Práce s drobným materiálom.  

Upevňovanie zručností z 1. ročníka.  

Manipulovanie s drobným materiálom: triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie 

predmetov a prírodnín podľa vlastností.  

Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie.  

Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a spletanie drobného 

materiálu.  

Vytváranie mozaík, vzorov podľa určitého pravidla.  

Práce s papierom 

Spoznávanie základných vlastností papiera: farba, povrch, hrúbka.  

Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov papiera podľa vlastností. 

Rozlišovanie papiera podľa druhu: farebný, pijavý, výkresový, baliaci, prieklepový,  

novinový, kartónový...  

Práca s papierom: vytrhávanie, krčenie, nalepovanie, zlepovanie, prekladanie, skladanie  

a strihanie, rezanie.  

Obkresľovanie tvaru podľa šablóny.  

Vystrihávanie jednoduchých tvarov z preloženého papiera.  

Montážne a demontážne práce  

Triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov stavebníc podľa vlastností:  

veľkosť, farba, tvar, materiál.  

Zostavovanie modelov zo stavebníc podľa predlohy i bez nej.  

Rozoberanie modelov.  

Skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, domina.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie izbových rastlín.  

Úprava pôdy pred siatím: kopanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy.  

Siatie do riadkov a jamiek.  

Pozorovanie klíčenia semien.  

Sadenie suchých a predklíčených semien.  

Pestovanie kvetín, hrachu, fazule, reďkovky.  

Pletie, okopávanie a polievanie záhonov.  

Práca s jednoduchým záhradníckym náradím: motyčka, lopatka, hrable.  

Zber úrody, ovocia a zeleniny, s pomocou.  

Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade.  

PROCES  

Pri nácviku samoobslužných zručností a hygienických návykov je dôležité nerobiť prácu za 

žiaka. Poskytujeme mu primeranú pomoc tak, aby si danú činnosť postupne osvojoval a 

perspektívne aj sám vykonával. Napr. pri nácviku používania gombíkov, u žiakov na najnižšej 

úrovni, postavíme sa za žiaka a vedieme jeho ruky, prsty k rozopnutiu alebo zapnutiu 
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gombíka. Nesmieme zabúdať, že dierka a gombík musia byť dostatočne veľké, primerané k 

motorickým schopnostiam žiaka.  

Prostredníctvom pracovnej výchovy sa snažíme nielen o rozvoj rôznych návykov a 

pracovných zručností, ale aj o sociálny rozvoj žiaka. Napr. žiaka na najnižšej úrovni sa 

snažíme naučiť, aby vedel podať, priniesť požadovaný predmet druhej osobe a podobne.  

Manipuláciou s rôznymi predmetmi sa snažíme u žiakov zvyšovať vnímavosť na zmyslové 

podnety, schopnosť triediť a porovnávať  

U žiakov 2. úrovne sa snažíme dosiahnuť, aby základné samoobslužné zručnosti a hygienické 

návyky vykonávali s miernou pomocou, aby pri stolovaní samostatne používali lyžicu, aby sa 

vedeli obslúžiť s vopred pripraveným jedlom, aby sa obliekali a vyzliekali len s miernou 

pomocou. Pri uvedených činnostiach zohráva významnú úlohu vizualizácia. Žiaci sa učia 

odkladať predmety na určené miesto podľa pokynov, používať predmety podľa ich určenia a 

používať predmety viacerými spôsobmi. Ak žiak s AU alebo PVP s MP používal predmet v 

danej situácii, môže byť pre neho problém pochopiť, že sa dá daná vec použiť aj v inej 

situácii. Preto je potrebná variabilita nácvikov.  

Osvojenie si zručnosti skladania puzzle, mozaík, skladačiek a podobne, môže byť pre žiaka 

prínosom, okrem iného, aj pre zmysluplné strávenie voľného času, kedy sa žiaci s AU alebo 

PVP s MP zvyčajne venujú svojim stereotypom.  

Žiaci 3. úrovne sa učia rozlišovať čistotu rúk, česať sa a upravovať svoj vzhľad. Často sa 

stáva, že aj keď žiak samostatne zvláda základné hygienické návyky a vie sa samostatne 

obliecť, nedbá na konečnú úpravu vzhľadu. Preto je dobré, ak žiak pri nácviku používa 

zrkadlo, aby aj vizuálne mohol skontrolovať úpravu svojho výzoru.  

Nácvik jedenia s príborom môže byť pre žiakov AU alebo PVP s MP veľmi ťažký, pretože si 

vyžaduje koordináciu oboch rúk. Pokiaľ žiak nemá túto schopnosť dostatočne rozvinutú, 

nemožno od neho očakávať aby jedol oboma rukami.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení nerobí zvyčajne žiakom 

problémy, najmä ak im poskytneme vizuálnu pomoc, napr. farebné rozlíšenie tlačidiel.  

V druhom ročníku sa žiaci 3. úrovne učia upravovať pôdu, siať a pracovať s jednoduchým 

záhradníckym náradím. Aj pri tejto činnosti je dôležitá vizualizácia a štrukturalizácia..  

 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Vo vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické 

zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma 

komunikácie.  

V prípade žiakov s AU alebo PVP s MP motorické schopnosti nie sú narušené dôsledkom ich 

primárnej poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú komplexným 

spôsobom. Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní 

narušených zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných 

schopností, s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu 

výtvarná výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním 

žiakov.  

Pre všestranné rozvíjanie žiakov s AU alebo PVP s MP je dôležité používať aj techniky 

rôznych podporných terapií. Predmet výtvarná výchova predovšetkým v prípravnom ročníku 

a na prvom stupni má silné terapeutické pôsobenie.  
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Veľa žiakov s AU alebo PVP s MP reaguje hypo - alebo hypersenzitívne na hmatové vnemy, 

čo sa demonštruje problémovým správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými plastickými 

materiálmi môžu mať na hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u žiakov 

pozitívny vplyv.  

Pri manipulácii s predmetmi u žiakov s AU alebo PVP s MP veľmi časti absentuje spontánna 

snaha zoznámiť sa neznámymi predmetmi, s pomôckami potrebnými k vykonávaniu aktuálnej 

činnosti. Táto spontánna snaha by mala viesť žiaka k poznaniu a k osvojeniu funkcie 

jednotlivých premetov, pomôcok. Následkom absencie tejto snahy, ich manipulácia s 

predmetmi sa stáva neadekvátnou, stereotypnou a v procese zoznamovania sa s predmetom, 

spontánna explorácia sa často obmedzí len na nedôležité charakteristiky z hľadiska 

vykonávania aktuálnej aktivity.  

Vychádzajúc z uvedených problémov, vzdelávanie žiakov s AU alebo PVP s MP sa realizuje 

v štruktúrovaných podmienkach s jasným motivačným cieľom, kde vždy nasledujeme zdravý 

vývin, ale vychádzame z aktuálnej vývinovej úrovne žiaka v danej oblasti (oblasť 

vizuomotoriky).  

Pri vytýčení cieľov rozvíjania, okrem aktuálnej vývinovej úrovne v oblasti vizuomotoriky, 

zohľadníme ciele a následne aktivity k aktuálnej vývinovej úrovne v oblasti kognitívnych 

schopností, komunikačných schopností a v oblasti behaviorálnej.  

Vzdelávací proces žiakov s AU alebo PVP s MP realizujeme individuálne alebo v skupine. 

Usilujme sa o to, aby skupina mala čo najhomogénnejší charakter z hľadiska schopností a 

vývinovej úrovne. Proces, aktivity a dynamiku sprostredkujeme žiakom na adekvátnej úrovni 

alternatívnej formy komunikácie (frontálne).  

V úvodnej fáze vzdelávania pracujeme v diáde s jedným žiakom a podľa potreby s ďalším 

učiteľom, ktorý stojí za chrbtom žiaka a poskytuje mu fyzický prompt. Neskôr, keď už 

pracujeme so skupinou, podľa schopností a potrieb účastníkov je možné využívať pomoc 

ďalšieho učiteľa, ale vždy sa usilujme o to, aby v konečnom dôsledku bol žiak schopný na 

základe frontálnych verbálnych a vizuálnych inštrukcií vykonať aktivitu.  

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova sa prelínajú každým ročníkom a 

úrovňou vzdelávania žiakov s AU alebo PVP s MP. V procese dosiahnutia cieľov výtvarnej 

výchovy je potrebné zamerať sa na:  

− manipuláciu s predmetmi na takej úrovni, ktorá umožní žiakovi s AU alebo PVP s MP  na 

adekvátnej vývinovej úrovni realizovať úlohy a používať predmety podľa funkcie,  

− rozvoj a upevňovanie zručností potrebných k samostatnému vykonávaniu práce,  

− vytvorenie a rozvoj takých voľno časových aktivít, ktoré bude realizovať aj v dospelosti,  

− vytvorenie a rozvoj kompetencií, ktoré sú dosiahnuteľné samostatným vykonávaním práce a 

úloh.  

Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu 

a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania s AU alebo PVP s MP. Sú to predovšetkým:  

− rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

− rozvoj koordinovaného pohybu rúk,  

− rozvoj senzomotorickej koordinácie,  

− rozvoj laterality  

− rozvoj priestorovej orientácie,  

− rozvoj koordinácie oko -ruka,  

− rozvoj pozornosti,  

− rozvoj priestorovej pamäti,  

− rozvoj vnímania,  

− rozvoj kreativity a improvizácie,  

− spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.  
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Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s cieľmi a 

činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, hudobná 

výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa, učebňa pracovnej a výtvarnej výchovy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE:  

Rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, rozvíjať motoriku rúk a prstov, rozvíjať koordinovaný 

pohyb rúk, nacvičovať uchopenie a pustenie predmetu, rozvíjať uchopenie s pinzetou, 

rozvíjať senzomotorickú koordináciu, rozvíjať lateralitu, rozvíjať priestorovú orientáciu, 

podporovať rozvoj grafomotorických zručností, rozvíjať interakčnú kooperáciu.  

OBSAH:  

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel) . 

Správne držanie ceruzky, napodobňovanie jednoduchých tvarov, kresba kruhov, špirály, 

obkresľovanie rôznych foriem, vyplnenie formičiek s použitím dvoch a viacerých farieb.  

Maľovanky – vyfarbovanie.  

Maľba (štetec, tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby). 

Liatie, kvapkanie, odtláčanie farby.  

Hra s farbou dotváranie farebných škvŕn.  

Modelovanie (plastelína, cesto, hlina, modurit)  

Manipulácia s modelovacími materiálmi vytvoriť na rovnej ploche šúľok, guľôčku, placku.  

Používanie štipcov.  

2. úroveň  

CIELE:  

Upevňovať zručností nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, rozvíjať koordinovaný 

pohyb rúk, rozvíjať senzomotorickú koordináciu, rozvíjať lateralitu, rozvíjať priestorovú 

orientáciu, podporovať rozvoj grafomotorických zručností, rozvíjať interakčnú kooperáciu.  

OBSAH:  

Kresba (mäkká ceruza, rudka, krieda, suchý pastel, voskový pastel).  

Prepisovanie zvislých a vodorovných čiar, obkresľovanie predlohy.  

Kreslenie tvarovo nenáročných predmetov: had, vetvička stromu, lopta, klbko. 

Napodobňovanie jednoduchých tvarov.  

Maľovanky – vyfarbovanie.  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 596 

Maľba (štetec, tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby).  

Základné zručnosti v práci so štetcom a farbami.  

Ukladať farby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťahy štetca – bodky, škvrny, čiary.  

Hra s farbou.  

Modelovanie (plastelína, modurit).  

Manipulácia s modelovacími materiálmi – miesenie modelovacej hmoty jednou a oboma 

rukami, šúľanie, stláčanie, vaľkanie, vyťahovanie, vykrajovanie jednoduchých tvarov a 

predmetov podľa vzoru.  

Používanie štipcov.  

Vyštipnúť malé kúsky z plastelíny.  

Modelovanie v piesku.  

3. úroveň  

CIELE:  

Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, rozvíjať senzomotorickú 

koordináciu, rozvíjať lateralitu, rozvíjať priestorovú orientáciu, rozvíjať percepciu, rozvíjať 

pozornosť a priestorovú pamäť, rozvíjať interakčnú kooperáciu, rozvíjať spoločné výtvarné 

aktivity.  

OBSAH:  

Výtvarné osvojovanie skutočnosti  

Námety zo života detí a dospelých, ilustrácie k známym rozprávkam a rečňovankám. 

Výtvarné rozprávanie zážitkov dieťaťa kresbou a maľbou.  

Na vychádzkach žiaci vyhľadávajú tvarovo, farebne a štruktúrou zaujímavé prírodné 

materiály.  

Dotvárajú ich a výtvarne s nimi pracujú odtláčať, vtláčať do vhodných materiálov, prenášať 

do plochy a podobne.  

Pozorovať veci dennej potreby z hľadiska tvaru, funkcie a materiálu.  

Zobrazovať ich na základe poznania a detských predstáv kresbou, maľbou a modelovaním.  

Práca s výtvarnými prostriedkami  

Prebúdzanie zmyslu pre rytmus.  

Rytmické radenie rôznych prírodných prvkov, farebných plôch a tvarov, odtlačkov do 

vhodných materiálov piesok, hlina, blato, cesto, sádra, plastelína.  

Trhanie, strihanie, nalepovanie, práce so štetcom – pásy látok, stužky, koberce a pod.  

Maľba (štetec, tampón, drievko, temperové farby, akvarelové farby, suchý pastel, voskový 

pastel).  

Hra s farbou sa využíva na poznanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého 

podkladu; husté a riedke, svetlé a tmavé farby.  

Kontrast svetlých a tmavých farieb obloha, krajina, svetlo a tieň v krajine.  

Radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov.  

Modelovanie (plastelína, modurit, hlina, cesto).  

Spoznávanie vlastností modelovacích materiálov.  

Vytváranie modelov zložených z viacerých častí, ozdobovanie.  

Modelovanie jednoduchej skutočnosti, napr. ovocie, huby, zelenina.  

Vytváranie konkrétnych priestorových situácií z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom  

stole, pieskovisku tvarovanie kopcov, údolí, koryta rieky, hlavnej cesty, stavebných dominánt 

a pod.  

PROCES  

Dôležité je precvičovanie motoriky rúk a prstov, imitácia pohybov rúk, identifikácia rôznych 

materiálov.  

Aktivity sú zamerané na upevňovanie už nadobudnutých zručností, kde sa zdôrazňuje 

spolupráca s učiteľom, len s občasnou krátkou kooperáciou so spolužiakom. Aktivity majú 
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imitačný a kooperačný charakter. Aktivít sa zúčastňuje aj ďalší žiak spolu so svojim učiteľom. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 Hudba je svojou podstatou jedinečná cesta ku komunikácii žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiaci s AU 

alebo PVP s MP). 

Jej efektivita spočíva v dvoch rovinách: 

- hudba môže vytvárať ucelené, stabilné a predpovedateľné prostredie, 

- melódia, harmónia a rytmus obľúbenej piesne poskytuje známe podnety, čím vytvára 

pocit bezpečia v neznámom a stresujúcom prostredí. 

 Hudba môže byť aj veľmi flexibilná: meniaca sa z momentu na moment, odrážajúc 

správanie a emócie žiaka. Hudobná výchova znamená pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

používanie hudby pre nehudobné ciele v oblastiach: kognície, komunikácie a socializácie. 

Hlavným poslaním hudobnej výchovy u žiakov s AU alebo PVP s MP je dosahovanie iných, 

ako hudobných cieľov. T.j. prvoradým cieľom nie je učiť sa o hudbe, učiť sa hrať na nejakom 

nástroji. (Samozrejme, keď žiak prejavuje záujem a je schopné absolvovať „bežnú“ hudobnú 

výchovu s určitými modifikáciami, treba ho v tom podporovať a rozvíjať. Môže to byť účinná 

cesta k integrácii.) 

 Predmet hudobná výchova má dôležitý vplyv na rozvoj osobnosti žiaka. Hudobná 

výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie a 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

 Hudobná výchova podporujúca rozvoj komunikácie. Hudba produkovaná pedagógom, 

alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje žiaka do takých hudobných 

aktivít, pomocou ktorých sa učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi a s dospelými. Slová sú 

abstraktné a pre žiaka s AU alebo PVP s MP predstavujú bariéru. Hudba je flexibilnejšia, 

zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako uvoľnenie 

a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre žiaka. Najproduktívnejšie sú 

interakcie medzi žiakom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre zlepšenie účinkov hudby je 

vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne závislé od senzorického 

vnímania každého dieťaťa). 

 Ciele hudobnej výchovy pre žiakov s AU alebo s PVP s MP neznamenajú vzdelávanie 

vo sfére hudby, ale sú zamerané na vzbudenie záujmu o hudbu a radosť z nej, takže u žiaka 

dochádza k zmenám v špecifických, nehudobných oblastiach života, a to v poznávacích 

procesoch, s dôrazom na sluchové vnímanie a senzomotorickú integráciu; v jemnej a hrubej 

motorike, vizuomotorickej a pohybovej koordinácie a lateralite; vo vnímaní vlastného tela; v 

expresívnej a receptívnej komunikácii, najmä preverbálnych schopnostiach; v sociálnych 

zručnostiach: učenie poradovosti, prijatia pravidiel, sociálneho porozumenia, učenie 

prispôsobenia sa požiadavkám skupiny, sebakontrole; v sebaobsluhe; v kreativite a 

improvizácii. 

Učiteľ hudobnej výchovy pracuje ako člen tímu, ktorý pozostáva zo všetkých pedagógov, 

ktorí so žiakom pracujú, ale aj z rodičov a iných odborníkov, ktorí spoločne, aj keď 

jednotlivo, pôsobia na žiaka v rôznych prostrediach. 

 Účinky hudobnej výchovy sú niekedy okamžité, ale častejšie sú rozpoznateľné až po 

určitej dobe. Pedagóg hudobnej výchovy pracuje ruka v ruke s pedagógom komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, resp. ten, kto rozvíja jednu oblasť, súčasne rozvíja ďalšie 
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dve. Hudba, reč, komunikácia a pohyb sú navzájom prepojené a spolupôsobia na vývin žiakov 

s AU alebo PVP s MP. Hudobná výchova sa opiera o jasné, „predpísané“ ciele, ktoré 

dosahujeme určitým hudobným žánrom. (Niektorá hudba má jasné určenie: slúži na zábavu, 

iná slúži na navodenie relaxácie a pod.). Napriek tomu, nie je jednoznačné, že určitý žáner 

pôsobí na všetkých žiakov s AU alebo PVP s MP rovnako a predpovedateľne. Učiteľ používa 

celú škálu hudby a neustále by mal pozorovať žiaka a jeho reakcie na ňu. Najvýhodnejšie je, 

ak učiteľ produkuje živú hudbu, ktorú je tak možné prispôsobiť individuálnym osobitostiam 

každého žiaka (niektorý reaguje ihneď, iný potrebuje dlhší čas na spracovanie a reakciu). Ak 

učiteľ produkuje živú hudbu, urobí pauzu kedykoľvek je to potrebné. Žiakovi poskytne také 

množstvo času, aké potrebuje, aby mohol reagovať. Ak produkujeme živú hudbu, môžeme sa 

prispôsobovať intenzite hlasu žiaka a jeho rozsahu. Živá hudba sa prispôsobí aj vtedy, keď je 

žiak s AU alebo PVP s MP prestimulovaný. Hudba je aj sprostredkovateľom pozitívneho 

vzťahu medzi pedagógom a žiakom. 

PROCES 

 Väčšina žiakov s AU alebo PVP s MP má problémy so zameraním pozornosti a s jej 

udržaním. Rytmus hudby je vhodným podnetom na zameranie pozornosti. Poskytnutím 

pravidelného rytmu sa žiakovi s AU alebo PVP s MP pomôže zorganizovať si prostredie. Ak 

sa rytmus zmení z dôvodov prispôsobenia sa momentálnej úrovni aktivity žiaka, bude 

schopné zotrvať pri úlohe alebo v situácii dlhšie.  

V tomto zmysle hudba 

- koncentruje žiaka na pedagóga, 

- upozorňuje žiaka, že nasleduje niečo dôležité, 

- pomáha žiakovi znovu sa sústrediť, ak bola jeho pozornosť rozptýlená. 

Aby hudba vzbudila a znovu vzbudila pozornosť žiaka je potrebné využívať rytmus, takt a 

ticho. 

Rytmus 

Ak sa spieva inak známa pieseň v neobvyklom rytme, niektoré pasáže sa naťahujú, iné 

zrýchľujú, ľahko sa stratí pozornosť žiaka. Rytmus a pravidelnosť poskytuje dôležitý 

predpoklad udržania pozornosti žiaka. 

Takt 

Ak sa žiak s AU alebo PVP s MP prostredníctvom hudby učí komunikovať a rozvíjať si aj iné 

schopnosti, nemala by sa hudba stať súčasťou „pozadia“, pretože stratí svoj potenciál ako 

vzbudenie a udržanie  pozornosti. Treba si vybrať tie činnosti, s ktorými má žiaka problémy a 

pokúsiť sa len pri nich používať hudbu. („Hudba na rozptýlenie.“) 

Ticho 

Ticho je v prípade hudobnej výchovy časťou rovnováhy. Aj hudba, aj ticho sú nonverbálnymi 

signálmi. Náhle ticho môže byť silnejším podnetom ako hudba. Hudobná výchova môže mať 

skupinový i individuálny charakter. Snahou je, aby skupina bola čo najhomogénnejšia z 

hľadiska schopností žiakov. Priebeh, resp. plánované aktivity sprostredkujeme dieťaťu na 

adekvátnej úrovni jeho porozumenia. Spočiatku sa realizuje hudobná výchova vo dvojici so 

žiakom, s postupným zapájaním ďalších žiakov (ktorí jednotlivo prešli nácvikom v diáde s 

pedagógom). 

 Hudobná výchova obsahuje - „počúvanie“ zvukových podnetov (vnímanie zvukov a 

hudby reprodukovanej a živej), 

- rytmicko-pohybové hry, 

- hru na hudobných nástrojoch, 

- spev. 

Špecifiká hudby 

Predmet hudobná výchova vychádza z nasledovných charakteristík hudby: 

- zaujme a udrží pozornosť žiaka, 
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- štruktúruje čas, 

- je orientovaná na úspech, 

- poskytuje bezpečné miesto na vykonávanie sociálnych zručností, 

- robí opakovanie a proces zapamätávania príjemným a zábavným, 

- umožňuje žiakom ovládať prostredie, 

- môže vytvárať a posilňovať rutinu, 

- môže odrážať cítenie každého žiaka a reagovať naň. 

Pomôcky 

- Alternatívne komunikačné prostriedky, 

- vizuálne označené rytmické nástroje, 

- magnetofón, mikrofón, 

- väčšie zrkadlo, 

- pohovka, 

- výkres, 

- farebné ceruzky, 

- farby na prstomaľbu, 

- farebné stuhy a šatky atď. 

 Obsah predmetu hudobná výchova nie je rozdelený na jednotlivé úrovne, vzhľadom na 

špecifiká sluchového vnímania žiakov s AU alebo PVP s MP, ktoré nie je v priamej súvislosti 

s kognitívnou úrovňou. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu je preto vhodné prejsť 

obsahom vzdelávania každého ročníka a vybrať primerané ciele a obsah. Napĺňanie obsahu 

hudobnej výchovy, resp. voľba procesu, je veľmi závislé nielen od úrovne žiaka, ale pri tomto 

predmete výnimočne aj od tvorivosti a hudobných, resp. muzikálnych schopností pedagóga. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

CIELE:  

Rozvíjať sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a senzomotorické schopnosti, rozvíjať hrubú 

motoriku, uvedomovanie vlastného tela a laterality, rozvíjať imitačné schopnosti, vytvárať 

predpoklady sociálnej komunikácie: pedagóg – dieťa.  

OBSAH:  

Rozširovanie repertoáru vnímanej hudby – reprodukovanej i produkovanej učiteľom.  

Určovanie zdroja zvukov: prírody, prostredia, umelých – ľudského hlasu, ľudskej reči 

(hovorenej, spievanej).  
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Napodobňovanie prírodných zvukov a zvukov zvierat (využívanie hry RAZ TY – RAZ JA) a 

preverbálnych foriem komunikácie.  

Využívanie sluchovej imitácie ako základu sociálnej komunikácie medzi pedagógom a 

dieťaťom.  

Citlivosť na vnímanie zvukov – izolovaných, alebo konkrétnych hudobných motívov, spájať s 

určitým hrubomotorickým pohybom, hrubomotorická imitácia v spojení so sluchovým 

vnímaním konkrétneho podnetu.  

Hrubomotorická imitácia ako báza na uvedomovanie telesnej schémy, príp. aj receptívne 

označovanie častí tela a ľavej/pravej strany.  

Na vyšších úrovniach využívanie Orffovho inštrumentária pri rytmických cvičeniach, 

rozlišovanie ďalších vlastností zvukov: silný – slabý, zdroj zvuku (hudobných nástrojov), 

počúvanie rôznych piesní, hra na telo.  

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU (platí pre všetky ročníky) 

 U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) sa veľmi často stretávame s 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Motorické prejavy a 

dispozície k nim môžu byť u niektorých s AU alebo PVP s MP primerané veku, pri 

niektorých pohybových aktivitách môžu presahovať štandardnú vývinovú úroveň, častejšie ju 

však nedosahujú. Zvyčajne majú tiež značne narušenú schopnosť napodobňovania a 

spontánnej komunikácie (mimikou, gestami), ktorou disponujú deti s nenarušeným vývinom, 

s oneskoreným vývinom, aj deti s mentálnym postihnutím bez autizmu. Prostredníctvom 

pohybov učiteľa a ich vlastných pohybov možno s nimi nadviazať aj komunikačnú interakciu 

a naznačovať komunikatívny zámer, ktorý je pre ne zrozumiteľný. Pri vyučovaní predmetu 

telesná výchova je možné využiť pomerne veľký priestor na aplikáciu psychomotorickej 

terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú funkciu. Jej aplikáciou 

možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce zručnosti. Výchovno-

vzdelávacie ciele predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho 

telesného a pohybového rozvoja žiakov, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu 

a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí 

rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj 

psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení 

motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na rozvíjanie sociálnych a 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových 

schopností - aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Výchovno-vzdelávacie ciele 

telesnej výchovy žiakov s AU alebo PVP s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je 

potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov. 

Sú to najmä: 

- rozvoj telesnej schémy žiaka, 

- zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

- zlepšenie senzomotorických schopností, 

- zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

- rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie 
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a meniace sa aktivity, 

- rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny kontext, 

- osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

- zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

- dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

- spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

- dodržiavať poradie v skupine, 

- uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

- zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

- vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

- rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

- rozvoj pohybovej koordinácie, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej a časovo-sledovej pamäti, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 

- rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít patriacich do 

nasledujúcich tematických celkov, ktoré sú uplatnené v obsahu vzdelávania: 

- poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela 

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

- základy poradových cvičení (vedieť sa postaviť na určené miesto, otočiť sa určeným 

smerom, zaradiť sa do útvaru určeného pre zoskupenie detí, dodržiavať pravidlo pri 

chôdzi v určenom útvare detí a i., aj prostredníctvom povelov poradových cvičení), (ďalej 

len „poradovosť“), 

- prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, 

relaxačné cvičenia, 

- pohybové hry, 

- rytmické hry a základy tanca, 

- základy atletiky, 

- turistika, resp. aj plávanie. 

 Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie 

vhodné pomôcky. Odporúčaná je lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové 

podložky, lopty, plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie 

telocvičné náradie, no aj predmety a pomôcky používané v bežnom edukačnom procese pri 

aplikácii programu TEACCH primerane k vývinovej úrovni žiaka. 

1. Základné odporúčania 

Pri vyučovaní telesnej výchovy žiakov s autizmom je dôležité 

- pri každej pohybovej aktivite mať pripravené vizuálne pomôcky na alternatívnu formu 

komunikácie, 

- dopredu žiaka informovať o forme a priebehu pohybovej aktivity, pre neho zrozumiteľnou 

formou, s využitím alternatívnej formy komunikácie, 

- komunikovať prostredníctvom vizuálnych prostriedkov počas celej doby trvania 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 602 

pohybovej aktivity, 

- umiestniť pomôcky potrebné k vykonaniu pohybových aktivít v poradí, v ktorom po sebe 

nasledujú jednotlivé aktivity alebo ich zložky, 

- priestor upraviť takým spôsobom, aby vizuálne dostatočne informoval žiaka o procese 

pohybovej aktivity, 

- mať pre žiaka zabezpečené súčasne s verbálnym promptom (frontálne) aj poskytnutie 

fyzického promptu zozadu, ak si nedokáže osvojiť aktivitu pomocou napodobňovania, 

- použiť aj vonkajšie motivačné činitele (individuálne, primárneho alebo sekundárneho 

charakteru), ak pohybová aktivita pre žiaka nie je zdrojom radosti, 

- pred vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu na vyučovanie 

predmetu telesná výchova zmapovať vývinovú úroveň žiaka v nasledovných oblastiach: 

a) napodobňovanie, 

b) receptívna zložka reči, 

c) kooperácia, 

d) prijímanie frontálnych inštrukcií, 

e) úroveň spolupráce v skupine, 

- na základe získaných výsledkov určiť formu vyučovania, ktorou môžu byť nasledujúce 

alternatívy: 

a) výhradne individuálny prístup, t. j.1 učiteľ a 1 žiak, 

b) skupinový prístup - frontálne učenie niekoľkých žiakov súčasne s tým istým počtom 

učiteľov, aby mal každý žiak poskytovaný fyzický prompt, 

c) skupinový prístup, keď je žiak schopný napodobňovať a pri frontálnom učení 

kooperuje s učiteľom - 1 učiteľ učí max. 4 žiakov, 

- vytvárať také edukačné situácie, kde sa žiaci nemusia nutne deliť medzi sebou 

s pomôckami a pri ktorých môže byť rešpektovaná znížená až nemožná schopnosť 

kooperácie, ktorú možno budovať alebo zvyšovať len po veľmi malých krokoch. 

2. Odporúčané základné aktivity pri individuálnom rozvíjaní 

Kontaktné hry – fyzický kontakt medzi žiakom a učiteľom, podmieňovaný iniciovaním 

vytvorenia očného kontaktu medzi žiakom a učiteľom. 

Zrkadlo – na spontánne pohybové, vokalizačné prejavy žiaka učiteľ reaguje ich 

napodobňovaním. 

Imitácia – napodobňovanie pohybu učiteľa - vedľa seba, za sebou a vo frontálnej polohe; 

imitácia pohybu s výmenou rolí; imitácia pohybu s výmenou rolí v určitom rytme, tempe 

a meniacej sa dynamike. 

3. Odporúčané základné aktivity pri skupinovom rozvíjaní 

Odovzdávanie – vytvorením očného kontaktu, v prípade verbalizujúceho žiaka aj oslovením 

spolužiaka, navodiť vykonanie pohybu, motorického prejavu. 

Opakovanie (memoria) – žiak zopakuje predvedený pohyb. Hra, aktivita sa ukončí vtedy, keď 

pri nej príde na rad každý žiak. 

Duet – učiteľ prezentuje jednoduchú následnosť pohybov a žiak, s ktorým nadviaže očný 

kontakt, napodobňuje pohyby učiteľa (spolu s učiteľom vykonávajú túto aktivitu) a rytmus 

jeho pohybu. 

4. Poznámky a dôležité upozornenia 

- Iniciátorom každej aktivity v úvode je učiteľ. 

- Pred začatím skupinovej aktivity musia byť žiaci rozvíjaní individuálne. 

- Pri skupinových aktivitách treba vytvoriť homogénnu skupinu z hľadiska schopností 

zúčastnených žiakov. 

- Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch žiakov, v prípade potreby sa využíva 

pomoc ďalšej osoby (asistenta učiteľa alebo inej osoby), ktorý je na hodine spravidla vždy 

prítomný. 
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- Relaxačné cvičenia zaraďujeme na záver telovýchovných aktivít. 

- Pred vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmetu telesná 

výchova je nevyhnutné preštudovať si celý obsah vzdelávania, nakoľko na základe 

individuálnych osobitostí žiaka s AU alebo PVP s MP je možné prispôsobovať aplikáciu 

niektorých prvkov či postupov uvedených pri iných ročníkoch a úrovniach. 

- Teoretické rozpracovanie postupnosti krokov pri jednotlivých činnostiach pre menej 

skúsených pedagógov z práce so žiakmi s AU alebo PVP s MP musí vychádzať z praxe – 

ich publikovaním v odborných časopisoch a publikáciách (časopis EFETA, pedagogické 

čítanie, publikácie metodicko-pedagogických centier a pod.). 

- V telesnej výchove žiakov s AU alebo PVP s MP je možné primerane využiť telesné 

cvičenia a pohybové aktivity uvádzané v odbornej literatúre venovanej zdravotnej telesnej 

výchove (telesnej výchove pre deti, žiakov so zdravotným oslabením) uvedené 

v Učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy pre 1. 

– 9 ročník ZŠ a špeciálnej školy schválených MŠSR dňa19. 1. 2003 pod č. 526/2003-41. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: druhý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete telesná a športová  výchova. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, herni, 

k dispozícii je aj aula školy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE:  

Rozvíjať preverbálnu schopnosť,  

funkčné používať komunikačné prostriedky,  

rozvoj verbálnych schopností,  

prijatie fyzického kontaktu,  

aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov v súvislosti s telesnou výchovou,  

učenie prijímania pravidiel,  

učenie kooperácii a rozvoj interakčnej kooperácie  

vytvorenie sebakontroly,  

učenie prispôsobovaniu sa požiadavkám skupiny,  

učenie poradovosti,  

uvedomenie si vlastného tela,  

rozvoj koordinácie oko ruka.  

OBSAH:  

Hry orientované na kooperáciu s učiteľom.  

Hry orientované na koordináciu pohybov končatín napodobňovaním učiteľa.  
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Hry orientované na lateralitu napodobňovaním učiteľa.  

Hry orientované na kooperačné aktivity s učiteľom a tolerovanie súčasnej aktivity spolužiaka 

a jeho učiteľa.  

Hádzanie a kopnutie lopty učiteľovi (35 min.).  

Hádzanie lopty spolužiakovi (35 min.).  

Hry zamerané na telesnú schému (napr.: hlava, ramená, kolená,...) vo frontálnom učebnom 

procese.  

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr.: niektoré jednoduché 

one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie 

sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v ktoromkoľvek 

ročnom období plávanie.  

PROCES  

Aktivity organizujeme tak, aby sa ich zúčastňoval aj ďalší žiak spolu so svojím učiteľom. 

Aktivity sa zameriavajú na upevňovanie už nadobudnutých zručností, kde sa zdôrazňuje 

spolupráca s učiteľom, len s občasnou krátkou kooperáciou so spolužiakom (510 min.). 

Aktivity majú imitačný a kooperačný charakter, spoločné pohybové aktivity sa navodzujú 

pomocou nácviku napodobňovania. Pri frontálnych inštrukciách učiteľ stojí pred žiakmi a 

druhý učiteľ stojí za chrbtom oboch žiakov pripravený poskytnúť podľa potreby fyzický 

prompt.  

2. úroveň  

CIELE:  

Rozvíjať sociálnej interakcie so spolužiakmi prostredníctvom pohybových hier,  

dodržiavať pravidlá pri skupinovej aktivite,  

rozvoj preverbálnych schopností,  

funkčné používanie komunikačných prostriedkov,  

rozvoj verbálnych schopností,  

aktívna spolupráca pri vykonávaní hygienických návykov v súvislosti s telesnou výchovou,  

učenie prijatia fyzického kontaktu,  

učenie prijímania pravidiel,  

učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie,  

vytvorenie sebakontroly,  

učenie prispôsobenia sa požiadavkám skupiny,  

učenie poradovosti,  

uvedomenie si vlastného tela,  

rozvoj koordinácie oko ruka,  

naučiť požiadať o pomoc učiteľa sociálne prijateľným spôsobom pri vykonávaní 

telovýchovnej aktivity.  

OBSAH:  

Telovýchovné aktivity zamerané na správne držanie tela a na zvládnutie základných 

pohybových zručností chôdze a behu, na rozvíjanie a posilňovanie fyzickej zdatnosti formou 

kondičných cvičení, zdravotných cvikov, akrobatických cvičení, ktoré pomáhajú prekonávať 

strach; k pohybovým aktivitám zaraďujeme aj relaxačné cvičenia.  

Zdravotné cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela; jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie.  

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, lane, 

hadici, nácvik rytmickej chôdze, chôdza v zástupe za učiteľom.  

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche, beh v zástupe za 
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učiteľom.  

Skok – poskoky na mieste znožmo, skok cez čiaru.  

Lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných 

prekážok – preliezačky, nízky rebrík.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty, gúľajúcej sa po zemi, hodenej/podanej 

učiteľom, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami.  

Hodenie/podávanie lopty učiteľovi.  

Hodenie/podávanie lopty spolužiakovi.  

Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, 

prenášanie.  

Cvičenia s využitím lavičky – výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky po 

vizuálne znázornenej trase.  

Základy akrobatických cvičení – sed roznožný s predklonom, rovnovážny postoj na jednej 

nohe.  

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr.: niektoré jednoduché 

one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie 

sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, jazda na trojkolke, kolobežke, 

podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie.  

Kolektívne činnosti kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu.  

Loptové hry – gúľanie, podávanie.  

Hudobno–pohybové hry riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a 

aktivít.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia uvedomovanie si telesnej schémy.  

PROCES  

Aktivity organizujeme tak, aby sa ich zúčastňoval aj ďalší žiak spolu so svojím učiteľom.  

Aktivity sa zameriavajú na upevňovanie už nadobudnutých zručností, kde sa zdôrazňuje 

spolupráca s učiteľom, len s občasnou krátkou kooperáciou so spolužiakom (510min.).  

Aktivity majú imitačný a kooperačný charakter, spoločné pohybové aktivity sa navodzujú 

pomocou nácviku napodobňovania.  Pri frontálnych inštrukciách učiteľ stojí pred žiakmi a 

druhý učiteľ stojí za chrbtom oboch žiakov, pripravený poskytnúť podľa potreby fyzický 

prompt.  

3. úroveň  

CIELE:  

Rozvíjať expresívnu zložku reči prostredníctvom vizualizovania jednotlivých pohybových 

aktivít,  

uplatnenie sociálne prijateľnej formy kooperácie so spolužiakom,  

rozvoj preverbálnych schopností,  

funkčné používanie komunikačných prostriedkov,  

rozvoj verbálnych schopností,  

učenie prijatia fyzického kontaktu,  

učenie prijatia pravidiel,  

učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie,  

vytváranie sebakontroly,  

učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny,  

učenie poradovosti,  

rozvoj koordinácie oko ruka.  

OBSAH:  

Výber telovýchovných aktivít zameriavame na tie, ktoré vedú k rozvíjaniu uvedomovania si 

telesnej schémy, na rozvíjanie schopnosti imitovať spolužiaka, ktorý vykonáva navodenú 
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jednoduchú pohybovú aktivitu, na rozvíjanie schopnosti dodržiavať pravidlá hry a na 

schopnosť realizovať jednoduchú pohybovú interakciu na základe verbálnych a vizuálnych 

inštrukcií. 

Zaraďujeme hry orientované na kooperáciu s učiteľom, ako aj hry orientované na koordináciu 

pohybov končatín napodobňovaním učiteľa. 
Zdravotné cvičenia zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela, jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie.  

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, lane, 

hadici, nácvik rytmickej chôdze, chôdza v zástupe za učiteľom.  

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche miestnosti, beh v 

zástupe za učiteľom.  

Skok – poskoky na mieste znožmo, skok cez čiaru.  

Lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných 

prekážok – preliezačky, nízky rebrík.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty, gúľajúcej sa po zemi, hodenej alebo podanej 

učiteľom, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Hodenie/podávanie lopty učiteľovi. 

Hodenie/podávanie lopty spolužiakovi. Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – 

zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, prenášanie.  

Cvičenia s využitím lavičky – výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup z lavičky 

vizuálne znázornenou trasou.  

Základy akrobatických cvičení – sed roznožný s predklonom, rovnovážny postoj na jednej 

nohe. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré 

jednoduché one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie 

sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, jazda na trojkolke, kolobežke, 

podľa možností v ktoromkoľvek ročnom období plávanie.  

Kolektívne činnosti kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu.  

Loptové hry – gúľanie, podávanie.  

Kontaktné hry, zrkadlo, imitácia.  

Hudobno–pohybové hry, riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a 

aktivít.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia, hry zamerané na telesnú schému (napr.: hlava, ramená, 

kolená,...) vo frontálnom učebnom procese.  

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr.: niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). 

PROCES  

Zaraďované aktivity majú imitačný a kooperačný charakter. Pri pohybových aktivitách treba 

zaradiť krátke interakcie žiaka so spolužiakom vo frontálnej učebnej situácii (učiteľ stojí pred 

žiakmi). Pri frontálnych inštrukciách učiteľ stojí pred žiakmi a druhý učiteľ stojí za chrbtom 

oboch žiakov, pripravený poskytnúť podľa potreby fyzický prompt. Učiteľ sa postupne snaží 

dosiahnuť aktívnu spoluprácu medzi žiakom a učiteľom pri čoraz väčšom počte pohybových 

aktivít.  
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3. ROČNÍK 
 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v 3. ročníku vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty 2- hodinovú 

dotáciu.  Počet  hodín  je  navýšený  o  2 hodiny oproti ŠVP, so zohľadnením zamerania školy  

( cirkevná škola ).  

Obsah náboženskej výchovy predstavuje ročníkovú tému „Cesta poznania lásky.“  

Ročníková téma obsahuje 4 samostatne rozpracované  témy so zreteľom na mentálne 

postihnutie detí, na rozvoj komunikačných, existenciálnych, občianskych, kultúrnych, 

sociálnych a interpersonálnych kompetencií. 
Ročníkový symbol je strom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu  

- Objaviť rozmer lásky a vďačnosti vo vzťahu k Bohu,  

- získať vedomosti o diele stvorenia ako výsledku lásky milujúceho Otca k ľuďom, 

- spoznať život Ježiša – Božieho Syna a vnímať jeho pôsobenie na zemi ako výraz lásky Boha 

k ľuďom,  

- prejaviť záujem o budovanie a rozvíjanie vzťahov – prijímať a rozdávať lásku,  

- prejaviť úctu k Božiemu menu a rozvíjať osobný vzťah k Ježišovi – návyk modlitby a účasti 

na sv. omši.  

 

4. Obsah  

I. Milujúci Otec k nám hovorí cez dielo stvorenia 

Svet je Božím dielom – biblický príbeh stvorenia 

Môj postoj k dielu stvorenia – vďačnosť, správne využívanie darov prírody, ochrana prírody 

a jej zdrojov 

Prejavy a postoje vďaky voči nebeskému Otcovi a jeho dielu – vlastná modlitba, kresťanský 

pozdrav vďaky – Pán Boh zaplať, pokľaknutie, sedenie, státie 

Dary prírody – vďačnosť za ne, správne využívanie 

Obdiv a vďaka vyjadrené v modlitbe, v prežehnaní 

II. Milujúci Otec k nám hovorí cez Ježiša  

Zvestovanie, návšteva Panny Márie u Alžbety 

Narodenie Ježiša 

Obetovanie Ježiša v chráme, jeho detstvo 

Ježišov verejný život – krst, zázraky (svadba v Káne), priateľ detí 

Tajomstvo vykúpenia – posledná večera, krížová cesta, zmŕtvychvstanie 

III. Ježiš si vyberá priateľov - apoštolov 

Priatelia, spoločenstvo priateľov 

Výber apoštolov 

Spoločenstvo apoštolov 
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Spoločenstvo Cirkvi 

IV. Milujúci Otec je s nami v láske Ducha Svätého 

Som Božie dieťa (krst, krstné meno, krstní rodičia) 

Život v rodine a vo farnosti (spoločná modlitba, prejavy lásky a úcty, účasť na sv. omši) 

Boží hlas v nás (svedomie, hranice dobra a zla) 

Modlitba (spontánna, každodenná). 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra je vo výchovno-vzdelávacom procese 

jedným z kľúčových. Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a písomnej 

forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na ich 

výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo, výrazne uľahčujú 

orientáciu osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova v jeho písomnej podobe ako symbolu reality možno ovplyvňovať 

ich každodenný praktický život a vstupovať do priameho usmerňovania ich jednotlivých 

činností aj bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone. 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie a literárna 

výchova, gramatika a sloh. Základy písania sa vyučujú v samostatnom vyučovacom predmete 

rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie. Obsah a ciele obidvoch súčastí uvedeného 

predmetu sa úzko prelínajú a v závislosti od schopností každého žiaka sa možno v ňom 

prednostne zamerať na jednu alebo druhú jeho súčasť. 

Pre nehovoriaceho žiaka uplatňujeme len tie ciele a obsah, ktoré sú pre neho 

zvládnuteľné, resp. ich doplníme na základe odborných odporúčaní a vlastného 

prognostického odhadu. 

V časti PROCES sa nachádzajú odporúčania pre vyučovanie učiva príslušného 

ročníka, pričom jednotlivé odporúčania sú využiteľné nielen v tom ročníku, v rámci ktorého 

sú uvedené. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE 
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- ukázať na pomenovaný obrázok a jeho časti, 

- čítať samohlásky, 

- vypočuť krátky čítaný text s dejom. 

OBSAH 

Čítanie: 

- zameriavanie žiakovej pozornosti na predmet, ktorý učiteľ pomenuje a na obrázok, ktorým 

je príslušný predmet znázornený, 

- priraďovanie obrázkov k reálnym predmetom, ktoré jednotlivé obrázky znázorňujú, 

- upevňovanie chápania určenia polohy kresby určitého objektu a jeho časti (hore, dolu, 

v strede...), 

- nácvik čítania samohlások a – a, e – e, i – i, o – o, u – u. 

Literárna výchova: 

- nácvik napodobňovania rytmizovaného textu, nehovoriaci žiaci iba rytmizovaným pohybom 

rúk - vyťukávaním rytmu dlaňou o podložku, vytlieskávaním. 

- počúvanie krátkeho príbehu. 

2. úroveň 

CIELE 

- rozšíriť čítanie písmen o ďalšie spoluhlásky, 

- čítať slabiky, 

- čítať dvojslabičné slová s otvorenými slabikami, 

- chápať zmysel prečítanej zmysluplnej slabiky, slova. 

OBSAH 

Čítanie: 

- čítanie slabík s upevňovanými písmenami z predchádzajúceho ročníka, 

- nácvik čítania spoluhlások - b, j, s, n, d, z, 

- spájanie spoluhlások do dvojslabičných slov s otvorenými slabikami, podporované 

grafickým znázornením alebo predvedením príslušného predmetu, objektu. 

Literárna výchova: 

- počúvanie príbehu s porozumením, 

- rozvíjanie schopnosti porozumenia deja pomocou otázok a ilustrácií. 

3. úroveň 

CIELE 

- osvojiť si ďalšie písmená abecedy, 

- čítať jednoduché vety, 

- s porozumením prečítať krátky text so slovami, ktoré má žiak zvládnuté izolovane, 

- analyzovať slovo na hlásky, 

- sústrediť sa pri počúvaní umeleckého textu, 

- poznať využívanie modulácie hlasu pedagógom (smútok, radosť, hnev). 

OBSAH 

Čítanie: 

- nácvik čítania písmen abecedy č, š, ž, ď, ť, ň, ľ, g, f, ch, 

- automatizácia čítania nacvičovaných písmen v slabikách, 

- nácvik čítania slov, v ktorých sa vyskytujú dvojhlásky ia, ie, iu, 

- vytváranie zručnosti plynulého čítania jednoduchých slov zoradených do radu, prípadne aj 

zmysluplných vetných celkov - výpovedí (dvoj- až štvorslovné vety), 

- nácvik čítania s porozumením jednotlivých slov a jednotlivých jednoduchých viet. 

Literárna výchova 

- sústreďovanie pozornosti na čítaný, reprodukovaný alebo dramatizovaný text - príbeh, 

- overovanie porozumenia vypočutého textu prostredníctvom otázok, 

- nácvik modulácie hlasu pri vyjadrení pocitov. 
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PROCES 

 Na 1. úrovni si žiaci upevňujú získané schopnosti a nadobudnuté vedomosti, učia sa 

postupne čítať všetky samohlásky okrem ypsilonu, vyhľadávajú ich v skupinách iných 

písmen, teda rozlišujú už nielen grafické znázornenia predmetov s výrazne odlišnými 

prvkami, ale postupne prechádzajú na spoznávanie vzájomných odchýlok v tvaroch písmen. 

Na vyšších úrovniach - pri spájaní písmen do slabík a do slov má byť čo najviac využívaný 

zmysel slov - vhodné sú citoslovcia na vyjadrenie hlasu zvierat, zvuku strojov a i., napr. papá, 

bum, hop... Pri nácviku čítania písmen „Ď, Ť, Ň, Ľ“ sa nevychádza z ich grafickej podobnosti 

s písmenami „D, T, N, L“, ale vyučujú sa ako nové písmená s ich vlastnou výslovnosťou - je 

to len osobitosť slovenského jazyka, že grafémy týchto foném sú odvodené od grafickej 

podoby iných foném. Písanie a čítanie slov, v ktorých sa fonémy ď, ť, ň, ľ vyskytujú s 

mäkčeňmi alebo bez nich, je potrebné nacvičovať tiež bez gramaticky odôvodňovaného 

pravopisu (NIČ, DETI, ĎALEJ, VIDÍM ŤA, KÚPIM TI, ...); u žiakov s AU alebo PVP s MP, 

u ktorých väčšinou zlyháva schopnosť vytvárať analógiu, sa budovanie vedomostí zakladá na 

mechanickej pamäti, nie na ovládaní a aplikácii pravidiel slovenského pravopisu, ktorý má 

najmä pre výslovnosť veľa odchýlok, napr. v slove „letieť“ sa skupina „-tie-“ vyslovuje 

mäkko, kým v slove „tieto“ sa vysloví tvrdo a pod.. Žiakov, ktorí dokážu aplikovať pravidlá, 

možno usmerniť nasledovne: „Na písmenách D, T, N, L nemôže byť vtedy mäkčeň, keď po 

nich nasleduje písmeno „I“ alebo „E“. 

 Žiakov, využívajúcich globálnu metódu nácviku čítania, je potrebné priebežne cvičiť 

aj v analýze slov na hlásky, priraďovaní správnej grafémy k slovu na jeho začiatku alebo 

konci, ako dôležitých faktorov pre samostatné písanie. 

 Rytmizovanie textu slúži jednak na vnímanie slabík v slove a jednak - pri detských 

riekankách na vnímanie zážitku z deklamovania, rytmizácia harmonizuje fyziologické 

procesy a uvoľňuje napätie, vyvoláva uspokojenie zo stereotypného opakovania určitého 

rytmu. Nacvičovanie rytmizovaných riekaniek, vyčítaniek a pod. možno do činnosti žiaka 

zaraďovať viackrát v priebehu dňa - na hodinách čítania, rozvíjania grafomotorických 

zručností a písania, rozvíjania komunikačných zručností, najmä však v časti hodiny určenej na 

prvky literárnej výchovy. Pri rytmizácii textu, alebo sólovo vyslovovaných slov je okrem 

tlieskania vhodné využívať jemné poklopávanie dlaňou alebo len prstami nedominantnej ruky 

o podložku, pričom sa pri dlhej slabike ruka na podložke pridrží, pri krátkej sa z podložky 

hneď zodvihne. 

 Žiak sa učí rozlišovať moduláciu hlasu postupne, nie každý je schopný moduláciu 

hlasu prirodzene vnímať. Modulácia hlasu je dôležitá jednak v bežnom dialógu, ale je tiež 

obohatením estetického zážitku pri vyjadrení otázky, zvolaní, smútku, hneve, dobrej nálady, 

nielen prostredníctvom významu slov. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(8 hodín týždenne, 264 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 8 

Školský vzdelávací program: 8 

 
1. Organizácia predmetu 
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ŠkVP určuje dotáciu 8 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter 

a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický 

stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 
CIELE 

- vyjadrovať široký repertoár potrieb ukazovaním na symboly úrovne adekvátnej úrovni 

myslenia žiaka, (predmetnej, alebo adekvátnej dvojrozmernej), 

- v nových situáciách klásť dôraz na pragmatiku (generalizácia v čase, priestore, sociálna 

generalizácia), 

- rozvíjať imitačné schopnosti činnosti iných ľudí, 

- využívať imitáciu ako facilitátora pozitívneho vzťahu medzi deťmi navzájom, 

- rozvíjať schopnosti, ktoré facilitujú sociálne interakcie, 

- rozvíjať sociálne interakcie s učiteľom a spolužiakmi, 

- rozvíjať schopnosti, často používané pri hraní hier, 

- zvyšovať samostatnosť pri obliekaní, vyzliekani, vykonávaní hygienických návykov a 

stravovaní, 

- rozširovať zručnosti potrebné na práce v domácnosti. 

OBSAH 

Používanie komunikačných symbolov na vyjadrovanie širokého repertoáru potrieb v rôznom 

prostredí, vytváranie modelových situácii (čo najviac pripomínajúcim prirodzené životné 

situácie), zámerné obštrukcie a zmeny zaužívaných komunikačných situácií (iná osoba, 

s ktorou je potrebné komunikovať, sťažený prístup k zdrojom naplnenia potrieb a pod.). 

Imitácia jemnomotorickej manipulácie s predmetom: 

- vysypať rôzny materiál z malého hrnčeka do veľkej nádoby, 

- naberať materiál z jednej nádoby do druhej použitím naberačky (najprv veľkej, 

postupne menšej), 

- ukladať cylindrické tvary na seba, 

- rozobrať dve časti spojeného LEGA, 

- dávať dolu vrchnáčiky veľkých fixiek, 

- krčiť toaletný papier, 

- vytáčať čísla na hračkárskom telefóne, 

- otvárať zips, 

- vyberať lentilky (hrozienka, mince) z obalu na vajíčka, 

- vyťahovať špáradla z plastelíny do nádoby, atď. 

Stavanie veže: 

- diskriminácia farebných tvarov, 

- imitácia sekvencie krokov, 

- imitovať celú, naraz exponovanú stavbu. 

Imitácia stavby z rôznofarebnej stavebnice: 

- horizontálna stavba, 

- vertikálna stavba, 

- kombinácia horizontálnej a vertikálnej, 

- stavba s dimenziou predná strana stavby - zadná strana stavby. 

Imitácia stavby z jednofarebnej stavebnice. 
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Imitácia stavby podľa dvojdimenzionálnej predlohy (fotografia, nákres). 

Imitácia špecifických štruktúr (stôl, most, garáž). 

Stavanie bez predlohy (exponovať vzor, vzor odňať, úloha - postaviť podľa pamäti). 

Imitácia adekvátneho používania iných konštrukčných materiálov (hračiek, hier, predmetov 

reálneho života). 

Priraďovanie neidentických trojdimenzionálnych predmetov (podobne, ale nie celkom 

rovnaké). 

Priraďovanie asociácií/ položiek, ktoré spolu súvisia ("K čomu to patri?", časť - celok, detail 

– celok atď.). 

Podporovanie samostatnosti pri úlohách. 

Využívanie naučených schopností samostatnej hry s konštrukčnými materiálmi aj na 

interakciu s učiteľom a inými deťmi. 

Nácvik konvenčných sociálnych rutín, využívaných v sociálnych interakciách (pozdrav, 

zdvorilostné frázy zamerané na iného človeka) - používaním neverbálnych komunikačných 

prostriedkov. 

Schopnosť iniciácie interakcie - neverbálnej komunikácie, hry s učiteľom (dospelými) a 

spolužiakmi, ktorí sú na rovnakej úrovni komunikácie. 

Samostatné vyzliekanie a obliekanie častí oblečenia s pomocou procesuálnych schém na 

adekvátnej úrovni žiaka. 

Samostatné vykonávanie hygienických potrieb na WC, s pomocou procesuálnych schém  

na adekvátnej úrovni žiaka. 

Samostatné umývanie rúk a tváre, utieranie sa po umývaní, čistenie zubov, fúkanie nosa 

a uvedomovanie si potreby použiť toaletný papier a umyť ruky po použití WC, (aj s použitím 

vizualizácie a procesuálnych schém zodpovedajúcich úrovni porozumenia žiaka). 

Samostatnosť pri stravovaní s použitím procesuálnych schém, vizualizácie a minimálnej 

manuálnej pomoci učiteľa. 

Úplná samostatnosť pri prestieraní pre skupinu za použitia procesuálnych schém. 

Zvyšovanie miery samostatnosti pri ďalších domácich zručnostiach. 

2. úroveň 

CIELE 

- spontánne používať bežné sociálne verbálne rutiny, 

- spontánne iniciovať, udržať a viesť jednoduchý verbálny rozhovor, 

- spontánne používať osvojené hrové zručnosti na interaktívne hry s dospelým, 

- spontánne používať osvojené hrové zručnosti na samostatnú hru, 

- spontánne vyjadrovať žiadosť nezávisle na situačnom kontexte, 

- verbálnu expresiu dopĺňať vyjadrovaním gestami, 

- zlepšovať verbálne porozumenie, 

- zvyšovať citlivosť na detaily, 

- zlepšovať schopnosti abstrakcie, 

- spontánne používať samostatné samoobslužné návyky a domáce zručnosti. 

OBSAH 

Používanie komunikačných schopnosti a sociálnych zručností 3. ročníka, 2. úrovne 

spontánne, v primeraných sociálnych situáciách. 

Podporovanie spontánnej verbálnej komunikácie jednoduchými gestami, s významom 

zrejmým na základe prebiehajúcej situácie. 

Odpovede typu: „áno – nie“ na otázky, ktoré nie sú aktuálne viditeľné (“Majú vtáky krídla?”). 

Odpovede typu: „áno – nie“ na otázky, ktoré sú len čiastočne pravdivé (Napr. Ukážte žiakovi 

červené jablko a opýtajte sa ho:” Je to zelené jablko?”). 

Vyjadrovanie žiadosti (“Čo si prosíš?”). 

3. úroveň 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 613 

CIELE 

- vyjadrovať sa zdvorilo, 

- povedať, čo je na obrázku, 

- povedať, čo sa deje na obrázku, 

- povedať, čo sa stane podľa obrázka, 

- chápať, k čomu slúži telefón, 

- byť schopný niekomu zatelefonovať- s pomocou, 

- viesť primeraný telefonický rozhovor- s pomocou. 

OBSAH 

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy. 

PROCES 

Pre 2. a 3. úroveň (1. úroveň je opišaná v nižších ročníkoch): 

Najskôr vybrať položku, ktorá sa učila v časti: neverbálna imitácia. Namiesto: „urob toto“, 

povie učiteľ jednoduchým spôsobom, aby žiak vykonal nejakú činnosť s predmetom. Začať   

s činnosťami, ktoré sa dajú robiť pri stole. Neskôr sa žiak má orientovať v miestnosti, budove 

atď. Postupne sa zmierňuje demonštrácia, takže žiak sa musí čoraz viac orientovať podľa 

verbálneho usmernenia. Postupne môžu byť inštrukcie zložitejšie a vzdialenosť medzi žiakom 

a učiteľom väčšia. 

Neskôr, ako sa zlepšujú schopnosti žiaka plniť inštrukcie, postupne sa zadávajú 

niekoľkokrokové inštrukcie. Spočiatku majú byť inštrukcie jednoduché a čas na ich splnenie 

dlhší, neskôr zložitejšie a čas na ich splnenie kratší. 

Prompty: 

Aby sa so žiakom prešla celá činnosť, používa sa fyzické navádzanie alebo demonštrácia. 

Postupne sa zmierňuje prompt, takže žiak bude schopný vykonať úlohu samostatne. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

 ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie. 

 Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1.úroveň 

CIELE 

- cielene viesť čiaru písacím nástrojom, 

- obkresliť maketu, 
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- obkresliť/obtiahnuť predpísaný tvar, 

- rozvinúť snahu o napodobnenie predpísaného tvaru. 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho držania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole (ak je potrebné, použitie vizualizácie polohy papiera na lavici). 

Vyfarbovanie jednoduchých geometrických tvarov (s presahovaním okrajov). 

Obkresľovanie makiet s geometrickými tvarmi. 

Sledovanie rovných čiar písacím nástrojom s odlišnou farbou od predpísanej čiary, možnosť 

vyjadrovania vlastnej voľby (ukazovaním, komunikačnou kartou alebo vokalizáciou). 

Obkresľovanie predkreslených čiar v tvare oblúka (ak je potrebné, vedením ruky). 

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov. 

Obkresľovanie predpísaných písmen preberaných na čítaní: A, E, I, O, U. 

2. úroveň 

CIELE 

- obkresliť predpísaný tvar písmena, 

- nacvičiť napodobňovanie písania predpísaného tvaru písmena. 

OBSAH 

Nacvičovanie správneho držania ceruzky a správneho umiestnenia papiera na pracovnom 

stole. 

Uvoľňovacie cviky pred pišaním – imitácia horizontálneho, vertikálneho a kruhového 

čmárania. 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – B, 

J, S, N, D, Z. 

Obkresľovanie tvarov známych číslic. 

Písanie písmena spájaním pripravených oporných bodov. 

Nácvik imitatívneho zápisu príslušného písmena (podľa predlohy) a číslice po dobrom 

zvládnutí ich obkresľovania. 

Odpisovanie slova pozostávajúceho zo známych písmen do riadku na liňajku, možnosť 

vyjadrovania vlastnej voľby (ukazovaním na zvolené slovo). 

3. úroveň 

CIELE 

- písať komunikačne zmysluplné slová, 

- zmenšiť veľkosť písaného písma. 

OBSAH 

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – Č, 

Š, Ž, Ď, Ť, Ň, Ľ, G, F, CH. 

Obkresľovanie tvarov známych číslic. 

Nácvik imitatívneho zápisu príslušného písmena (podľa predlohy) a číslice po dobrom 

zvládnutí ich obkresľovania. 

Nácvik napísať príslušné písmeno/číslicu na požiadanie bez predlohy a opory, napr. ako 

dopísanie vynechaného písmena do slova preberaného na čítaní, dopísanie začiatočného 

písmena do známeho slova. 

Odpisovanie slova pozostávajúceho zo známych písmen na riadok z pripravenej predlohy. 

Odpisovanie slova z tabule pozostávajúceho zo známych písmen do riadku. 

Vpisovanie vynechaného slova do pripraveného textu (využitie osobného frekvenčného 

slovníka z predmetu čítanie). 

Na požiadanie napísanie nadpisu (pomenovanie toho, čo je zobrazené na obrázku) k obrázku, 

ktorý pozostáva z nacvičených písmen. 

Písanie diktátu s krátkymi slovami (s primeraným promptom). 

Písanie písmen jednotnej veľkosti s ich správnym umiestnením do riadku na liňajku. 
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PROCES 

Pri písaní diktátu s krátkymi slovami využívať jednoduché pravidlo striedania rolí: „Ideš ty - 

idem ja!, t.j. striedavé písanie diktátu pedagógom a žiakom. 

Pri písaní písmen jednotnej veľkosti s ich správnym umiestnením do riadku na liňajku - ak je 

potrebné, navádzanie na správnu veľkosť a umiestnenie na liňajku používaním inštrukčných 

komunikačných kariet. 

 

 

VECNÉ UČENIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vecné učenie 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vecné učenie je integrovaný predmet pre 1. až 3. ročník základnej školy pre žiakov s 

autizmom, v ktorom žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s 

mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) získavajú elementárne 

poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

 Cieľom predmetu je viesť žiakov k pravdivému poznaniu sveta, prírody a spoločnosti, 

a to na základe vlastného pozorovania zmien v spôsobe života rastlín, zvierat a ľudí. Žiaci sa 

oboznamujú a manipulujú s prírodninami, vecami, učia sa chápať vzťahy medzi nimi a vedieť 

vyjadriť tieto zákonitosti slovom, usporiadaním, kresbou, alebo akýmkoľvek pre nich 

prijateľným spôsobom. 

Z prírodovednej oblasti sa žiaci zoznamujú s charakteristickými črtami živej a neživej 

prírody. Poznávajú zmeny, ktoré sa odohrávajú v prírode. Začínajú chápať zákonitosti zmien 

v prírode, v živote rastlín a živočíchov, získavajú predstavu o tom, ako prírodné zmeny 

ovplyvňujú činnosti ľudí. 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. 

Zo spoločenskovednej oblasti poznávajú žiaci domov, školské prostredie s jeho najbližším 

okolím, poznávajú dôležité dopravné značky, zoznamujú sa zo základnými pravidlami 

bezpečnosti cestnej premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci sa systematicky pripravujú na 

aktívnu účasť v cestnej premávke. Upevňujú si základné návyky nevyhnutné na ochranu 

zdravia. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné, individuálne pre každého žiaka, citlivo 

zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, vhodnú formu 

motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru členenia úlohy na 

jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s optimálnym 

množstvom stimulov. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovaciu hodinu v predmete vecné učenie. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. K dispozícii je aj počítačová učebňa a herňa. 
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3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE 

- poznať základné vzťahy v rodine, 

- poznať najjednoduchšie priestorové pojmy, 

- orientovať sa v priestore, 

- orientovať sa v čase, 

- poznávať prírodu v priamom kontakte, 

- orientovať sa v bežných životných situáciách. 

OBSAH 

Základná orientácia 

- vzťahy v rodine: rodičia a súrodenci, 

- orientácia v najbližšom okolí školy: návšteva obchodu, zdravotného strediska, 

- porozumenie najjednoduchším časovým údajom a vzťahom: dnes, ráno, večer, 

- spoznávanie vlastného tela: pomenovať tri časti svojho tela, pomenovať tri časti tela 

iného človeka. 

Poznávanie prírody 

- domáce zvieratá, 

- voľne žijúce zvieratá: jež, líška, 

- niektoré vtáky: lastovička, 

- hmyz: včela, mucha a iné, 

- kvety a stromy, vedieť, že majú plody. 

Orientácia v bežných životných situáciách 

- verejná doprava: výstup a nástup do dopravného prostriedku, 

- nácvik samostatného prechodu cez cestu, 

- obchod - rozoznávať najdôležitejšie obchody podľa zamerania, 

- vedieť určiť hodnotu mincí, 

- služby podľa zamerania: čistiareň, kaderníctvo a iné, 

- stravovacie zariadenia: bufet, jedáleň, reštaurácia, 

- návšteva pošty, orientácia v budove, rozoznať list, pohľadnicu, telegram, 

- telefonovanie: pozdrav, predstavenie, rozhovor, ukončenie rozhovoru, 

- poznať označenie zdravotného strediska. 

2. úroveň 
CIELE 

- poznať najjednoduchšie priestorové pojmy a vzťahy, 

- orientovať v budove školy, na ceste z domu do školy, 

- poznať mená ročných období, 

- poznať mená mesiacov a dní v týždni, 

- uvedomovať si rozdiely v počasí a vedieť ich pomenovať, 

- poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

- nadobudnúť správny vzťah ku školskému majetku, 

- osvojiť si pravidlá správnej životosprávy, 

- osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania. 

OBSAH 

Trieda, škola a okolie školy 

- pomenovanie pomôcok na lavici, v aktovke, 

- správne použitie spoločenských „zdvorilostí“, 

- poznávanie najbližšieho okolia školy, 

- orientácia v okolí školy. 
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Orientácia v čase 

- porozumenie časovým údajom a vzťahom: ráno, poludnie, popoludnie, 

- určenie dní v týždni, deň, ktorý predchádzal, ktorý nasleduje, 

- kalendár: dni, týždne, mesiace, dátum. 

Príroda 

- pozorovanie a pomenovávanie zmien v prírode podľa ročných období. 

- kalendár prírody. 

Zvieratá v prírode 

- domáce zvieratá: pes, mačka, krava, koza, prasa, sliepka, hus, zajac, kôň, 

- voľne žijúce zvieratá: myš, jež, medveď, líška, 

- vtáky: drozd, lastovička, motýľ, sýkorka, 

- hmyz: včela, mucha, lienka. 

Rastliny v prírode 

- kvety: ruža, tulipán a iné, 

- stromy a ich plody: hruška, jabloň, slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, 

- kríky: maliny, ríbezle, 

- jedovaté rastliny: huby. 

Starostlivosť o zdravie 

- poznať jednotlivé časti tela, 

- poznať hlavné časti tvare, 

- zdravie, choroba, zdravá výživa, starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných 

období – obliekanie a obuv. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

- dodržiavanie pravidiel cestnej premávky pre chodcov, 

- poznávanie niektorých dopravných značiek so zákazom a príkazových dopravných 

značiek. 

Obchod 

- rozoznávanie obchodov podľa zamerania, 

- pomenovávanie rozličného tovaru, najmä potravín, ovocia a zeleniny, 

- rozoznávanie hodnoty niektorých mincí, 

- zameranie sa na slušné správanie v obchode. 

Domov a rodina 

- mená najbližších príbuzných, 

- vzťahy medzi členmi rodiny, 

- pomenovanie a využitie jednotlivých častí bytu a zariadenia. 

3. úroveň 

CIELE 

- chápať časové údaje, 

- orientovať sa v blízkom okolí školy, 

- poznať názvy ročných období, mesiacov a dní v týždni, 

- poznať ďalšie domáce zvieratá a ich mláďatá a niektoré voľne žijúce zvieratá, 

- poznať a vedieť pomenovať vybrané zvieratá a rastliny, 

- vedieť správať sa v prírode a chrániť ju, 

- vedieť sa pohybovať v obchode a v dopravných prostriedkoch. 

OBSAH 

Orientácia v priestore 

- pozorovanie okolia obce napr. z vyvýšeného miesta, 

- pozorovanie členitosti krajiny v okolí obce: údolie, rovina, kopec, pohorie, vodný tok, 

poznať ich niektoré názvy. 

Orientácia v čase 
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- kalendárny a školský rok, 

- pomenovanie dní v týždni, mesiace a ročné obdobia, 

- porovnávanie časových jednotiek: hodina, deň, týždeň, mesiac, rok, 

- určovať celé hodiny a polhodiny, časti dňa, 

- kalendár prírody - záznamy o počasí. 

Jeseň 

- pozorovanie zmien počasia v jeseni, jesenné mesiace, 

- poznávanie ďalších druhov a vlastností ovocia a zeleniny, zber, uskladnenie. 

Domáce zvieratá 

- prehlbovanie poznatkov o domácich zvieratách (úžitok): mačka domáca, pes, králik, 

krava, ovca, koza, kôň, kura domáca a iné. 

Zdravie a choroba 

- základné hygienické návyky - význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie, 

- zmyslové ústroje: zrak, sluch a starostlivosť o nich, 

- oboznámenie s prácou lekárov a zdravotných sestier v zdravotnom stredisku, vedieť, ako 

sa správať u lekára, 

- poznanie významu pojmov: liek, lekársky predpis, odmeranie teploty, bolesť, choroba, 

atď., 

- obliekanie sa podľa ročného obdobia. 

Príroda v zime 

- pozorovanie zmien počasia, osvojenie si pojmov: mraz, sneh, ľad, spoločné a rozdielne 

vlastnosti snehu a ľadu - biely, priezračný, hladký, tvrdý, klzký, sypký, studený, 

- dodržiavanie pravidiel bezpečnosti pri zimných športoch. 

Bezpečnosť cestnej premávky 

- dodržiavanie zásad správneho a bezpečného správania sa chodca v cestnej premávke, 

- najdôležitejšie dopravné značky pre chodcov a cyklistov, ich umiestnenie a význam, 

- dopravné prostriedky pohybujúce sa po zemi, vo vode a vo vzduchu, 

- správanie vo verejných dopravných prostriedkoch, čakanie, nastupovanie, vystupovanie, 

- nacvičovanie a riešenie jednoduchých dopravných situácií na cvičnej križovatke 

(maketa, dopravný koberec), 

- predchádzanie úrazom a chorobám, 

- bezpečnosť pri hrách, výletoch a kúpaní. 

Technika a výroba 

- stavba domu, stavebné materiály: tehly, tvárnice, panely, cement, vápno, piesok, 

- najviac používané stroje na stavbe: miešačka, žeriav, dopravný pas, bager, 

- všímajú si rôzne druhy budov (podľa veľkosti, počtu poschodí, spôsobu stavby, účelu), 

- oboznamovanie so zásadami bezpečnosti napr. pri kúrení, varení, svietení, atď., 

- príčiny požiaru, hlásenie požiaru, práca požiarnikov, 

- v pekárni - výroba pečiva: múka, cesto, miesenie, kysnutie, tvarovanie, pečenie. 

Rodina a spoločnosť 

- orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk, teta, strýko, 

bratranec, sesternica, 

- chápanie úlohy rodiny, 

- správanie sa v obchode pri nákupe, poznávanie ďalších platidiel (napr. 5 €, 10 €), 

- oboznamovanie sa s rôznymi druhmi prác, napr. v poľnohospodárstve, v továrni, 

v obchode, na pošte, v službách, v doprave, v zdravotníctve. 

Príroda na jar a v lete 

- pozorovanie práce dospelých v záhrade, v sade a na poli, 

- pomenovávanie činností, nástrojov, strojov, ich použitie, 

- pozorovanie rastlín - klíčenie, rast, podmienky potrebné pre správny rast rastlín (svetlo, 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 619 

teplo, voda), 

- sad - kvitnutie ovocných stromov, opeľovanie kvetov hmyzom, 

- les a lesné rastliny - ihličnaté a listnaté stromy, malinčie, jahody, jedovaté rastliny a ich 

plody – huby, 

- život zvierat na jar a v lete - stavanie hniezd pre vtákov, liahnutie mláďat. 

PROCES 

Žiaci s AU alebo PVP s MP sa musia vo svojom bezprostrednom prostredí cítiť bezpečne, 

musia vedieť, kde má čo svoje miesto, musia vedieť, kde a s čím môžu počítať. To, čo môžu 

urobiť pre svoje bezprostredné okolie, triedu, spolužiakov im musíme povedať, dať im 

primerané úlohy, ktoré si s vedomím povinnosti aj zastanú. Musíme im dať na vedomie, že tie 

činnosti, ktoré vykonali, sú dôležité a všetci sa tešia, že ich urobili. 

Pochopenie rodinných vzťahov môže byť pre žiaka AU alebo PVP s MP problematické. 

Najzákladnejšie rodinné vzťahy: rodičov, súrodencov, starých rodičov poznajú, pretože ich 

bezprostredne prežívajú v každodennom živote. Niektoré z nich vedia aj bez pomoci 

vymenovať. Širšie rodinné vzťahy nechápu vôbec, alebo len veľmi ťažko. Pomocou by mohlo 

byť vyhotovenie albumu s fotkami, ktoré si môžu často prezerať, rozprávať o nich, odpovedať 

na otázky. 

Väčšina žiakov AU alebo PVP s MP si neuvedomuje vlastné telo, nevšímajú si napr. rozmery 

svojho tela. Avšak kritéria telesného zdravia sa vedia mechanicky naučiť, na základe pravidiel 

ich aj dodržiavať. Pedagóg sa musí usilovať, aby žiak nadobudol čo najviac poznatkov o sebe 

samom, o ochrane svojho zdravia. 

Žiaci môžu získať poznatky o človeku, o prírode, ale nie sú schopní vidieť vzťahy existujúce 

medzi nimi. Môžeme vytvoriť zoznam, tabuľku v záujme uľahčenia výučby prebiehajúcej 

mechanickou cestou. Príroda ako súvislý, harmonický celok sveta poskytuje žiakom AU 

alebo PVP s MP zážitok len málokedy. Najradšej sa ponoria do jednotlivých časti javov, vecí, 

ktoré dlho a rituálnym spôsobom pozorujú. Je potrebné, aby učiteľ usmerňoval pozornosť 

žiaka, upozornil na podstatné vlastnosti, porovnával jednotlivé javy, napr. zmeny počasia, 

pohyb hmyzu, žiaci hľadajú konáre, plody, kamene a pod., nosia ich domov. Robia to bez 

toho, aby im toto zberateľstvo dávalo nejaký zvláštny estetický zážitok. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) do bežného 

denného života je aj matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. Individuálnym prístupom 

získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať. 

 Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 
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prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka s AU alebo PVP s MP. 

 Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka. 

 V dôsledku triády poškodení je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup k žiakovi s AU alebo PVP s MP, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

Nezabúdajme, že neschopnosť žiaka spolupracovať na vyučovaní môže byť spôsobená aj 

vonkajšími činiteľmi. Pre mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je práca s učebnicou 

problémom, preto je potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne 

pracovné listy, manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uložené v 

škatuliach, výučba prostredníctvom počítača a podobne. Záleží na osobitostiach žiaka, je 

potrebné adekvátne reagovať na jeho potreby, schopnosti a možnosti. To si vyžaduje 

cieľavedomú a namáhavú prácu pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný 

a ľudský potenciál. 

 Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšími. Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo 

najväčšie množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v 

praktickom živote. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 
1. úroveň 

CIELE 

- tvoriť skupiny z rozličných predmetov, 

- pochopiť množstvo 3. 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností. 

Triedenie predmetov podľa vlastností. 

Vzťahy: krátky – dlhý. 

Priraďovanie predmetov k rovnakým predmetom. 

Priraďovanie predmetov k tomu, čo ich dopĺňa. 

Vyhľadávanie rovnakých predmetov. 

Skladanie celku z častí. 

Číslo 3, počítanie do 3, čítanie a písanie číslice 3. 

Priraďovanie predmetov k číslu v obore do 3. 

Priraďovanie čísla v obore do 3 k predmetom. 

Pridávanie ešte jedného predmetu k dvom predmetom, zistenie počtu. 

2. úroveň 

CIELE 

- osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 5, 

- osvojiť si základné prvky numerácie a počtové výkony s číslom 0, 

- osvojiť si základné geometrické predstavy, 
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- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

OBSAH 

Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností. 

Vzťahy: veľa – málo, väčší – menší, kratší – dlhší. 

Číslo 5, číselný rad, počítanie po jednej do piatich, vzťahy: pred, za, hneď pred, hneď za, 

určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie predmetov k číslu 5, čítanie 

a písanie číslice 5, znázorňovanie čísla 5. 

Porovnávanie čísla 5 s číslami 1, 2, 3, 4, rozklad čísla 5, znázorňovanie nerovností a rovností 

pomocou tvorenia dvojíc, zápis príslušných rovností a nerovností, určovanie čísel menších, 

väčších ako je dane číslo. 

Sčitovanie a odčitovanie v obore do 5, zápis príkladov sčitovania a odčítania v obore do 5. 

Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčítania v obore do 5. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Kupovanie, platenie a počítanie so skutočnými peniazmi: 1 €, 2 €, 5 €. 

Číslo 0, číselný rad, čítanie a písanie číslice 0. 

Sčitovanie a odčítavanie s číslom 0. 

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. 

3. úroveň 

CIELE 

- osvojiť si numeráciu v obore do 20, 

- vedieť sčitovať a odčitovať v obore do 20 bez prechodu cez základ, 

- vedieť sčitovať a odčitovať v obore do 20 s prechodom cez základ, 

- osvojiť si základy násobenia v obore do 20, 

- osvojiť si základné geometrické predstavy o bode a úsečke, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

OBSAH 

Rad čísel od 10 do 20, vymenovanie radu názvov čísel, určovanie počtu predmetov počítaním 

po jednom, k číslu priradiť skupinu predmetov, čítanie a písanie číslic. 

Rozklad čísel 11 až 20, určovanie radu čísel – jednotky a desiatky. 

Usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 20, zápis pomocou znakov nerovnosti 

a rovnosti, znázorňovanie na číselnej osi. 

Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 20 postupným dosadzovaním. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20, bez prechodu cez desiatku s pomocou názoru, zápis 

príkladov sčitovania a odčítania v obore do 20. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 s prechodom cez základ. 

Upevňovanie sčítania a odčítania v obore do 20. 

Upevňovanie pamäťového sčitovania a odčítania. 

Vzťahy o n viac, o n menej. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčitovanie a odčítavanie v obore do 20. 

Násobenie v obore do 20, znak (krát). Súčin prirodzených čísel ako opakované sčítanie, 

násobenie dvoma, pamäťový nácvik. 

Bod, vyznačovanie bodov, označovanie bodov veľkými tlačenými písmenami. 

Úsečka, krajné body úsečky, označovanie úsečky pomocou jej krajných bodov, vyznačovanie 

úsečky, rysovanie úsečky pomocou pravítka, vyznačovanie bodov, ktoré na danej úsečke 

ležia, neležia. 

PROCES 

 V treťom ročníku sa žiaci 1. a 2. úrovne naďalej zdokonaľujú v triedení, porovnávaní a 

priraďovaní podľa vlastností (veľkosť, farba, tvar...) a podľa množstva. Na základe týchto 
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základných logických operácií sa učia nové pojmy, vzťahy, ktoré je potrebné precvičovať a čo 

najviac spontánne využívať v praktických činnostiach počas dňa. 

 Žiaci sa zdokonaľujú v orientácii v priestore a čase. Orientáciu nacvičujeme tak, aby 

sa vzťahovala na osobu žiaka. 

 Pri rozširovaní číselného oboru a pri počtových výkonoch v danom obore postupujeme 

ako bolo uvádzané v procese pre nižšie ročníky. Žiaci tretieho ročníka 3. úrovne pri 

rozširovaní číselného oboru prichádzajú do kontaktu s dvojcifernými číslami. Tu treba dávať 

pozor, aby žiaci k viaccifernému číslu priradili príslušnú hodnotu a nie hodnotu definovanú 

jednotlivými číslami, z ktorých sa číslo skladá. (15 je pätnásť, nie jednotka na mieste desiatok 

a päťka na mieste jednotiek). Pri sčitovaní bez prechodu cez desiatku môže byť najľahším 

osvojením postup sčítania desať predmetov a daný počet predmetov, obdobne pri odčítavaní 

postup nácviku začať od príkladov typu 15 – 5 = 10. Najmä pri nácviku sčitovania a odčítania 

s prechodom cez desiatku využívame vizualizáciu. Žiaci môžu využívať tabuľku sčítania a 

odčítania, počítadlo, kocky, prsty a podobne, postupne pričítavajú a odčítavajú čísla po 

jednom. Je dôležité aby sa žiaci vedeli dobre orientovať v číselnom rade. 

 Vizualizácia a manipulácia s predmetmi je veľmi potrebná aj pri nácviku násobenia, 

ktoré objasňujeme ako opakované sčítanie predmetov. 

 Pri slovných úlohách dávame pozor, aby úloha bola jednoznačná, aby žiakovi bolo 

jasné, čo má vypočítať, na čo má odpovedať a z akých údajov má vychádzať pri výpočte. 

Stále treba mať na zreteli silnú stránku – vizuálne myslenie žiakov s AU alebo PVP s MP, 

preto vizualizáciu kladieme pred verbálnu prezentáciu problému. Úlohy precvičujeme 

predovšetkým pri praktických činnostiach. Využívame pri tom aj platenie skutočnými 

mincami. 

 Žiaci tretej úrovne si osvojujú základné geometrické predstavy o bode a úsečke. Učia 

sa rysovať úsečky, vyznačovať krajné body úsečky, body ležiace a neležiace na úsečke. Pri 

výučbe učiva geometrie je potrebné, aby mal žiak dostatočne osvojenú orientáciu v priestore. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) z hľadiska: úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho 

osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu. 

 Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších 

ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. 

 Pracovné vyučovanie prispieva k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju 

jeho schopností, možností a zručností. V kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva 

k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva jeho život zmysluplnejším a nezávislejším. 
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Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere v prirodzených 

podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote vykonávať. Pri 

blokovom vyučovaní sa rozdeľuje vyučovacia jednotka na kratšie časové úseky, podľa 

schopností žiaka tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia. 

 Obsah predmetu je členený na tri úrovne, v jednotlivých úrovniach na zložky. Toto 

rozdelenie vychádza zo schopnosti žiaka osvojiť si obsah daného učiva a zo schopnosti vedieť 

ho aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote. 

Zložky predmetu: 

Samoobslužné činnosti – žiaci nadobúdajú zručnosti v starostlivosti o hygienu tela a 

zovňajšku, osvojujú si stravovacie návyky a pravidlá stolovania. 

Práce v domácnosti – obsahom zložky je osvojovanie si základných pracovných návykov v 

domácnosti, zručností potrebných pri domácich prácach a udržiavanie poriadku. Súčasťou 

tejto zložky je aj šitie. Žiaci nadobúdajú zručnosti v základných technikách šitia a ručných 

prác. Súčasťou zložky práce v domácnosti sú aj práce v kuchyni. Žiaci si osvojujú základné 

znalosti o potravinách, a ako udržiavať v kuchyni poriadok a hygienu. Vo vyšších ročníkoch 

nadobúdajú zručnosti pri príprave jednoduchých nápojov a jedál. 

Súčasťou pracovného vyučovania v 1. úrovni je zložka rozvoj jemnej a hrubej motoriky. 

Cieľom tejto zložky je stimulácia motoriky, rozvoj koordinácie oko – ruka, zameriavanie 

pozornosti žiaka, rozlišovanie materiálov zmyslovým vnímaním, osvojenie si následnosti 

pracovných krokov činností. 

Práce v dielni – žiaci si osvojujú schopnosť rozlišovať rozličné materiály, spoznávajú ich v 

praktickom živote, osvojujú si manuálne zručnosti s nimi a vytvárajú jednoduché výrobky. 

Technické kreslenie – žiaci vo vyšších ročníkoch 3. úrovne sa prostredníctvom praktických 

činností učia zhotovovať technické náčrty a výkresy výrobkov. 

Pestovateľské práce – žiaci 2. a 3. úrovne sa učia rozpoznávať rôzne druhy ovocia a 

zeleniny, nadobúdajú základné pestovateľské zručnosti, osvojujú si starostlivosť o izbové 

rastliny. 

 Pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné individuálne pre každého 

žiaka citlivo zvážiť výber vhodných metód, foriem, didaktických prostriedkov a pomôcok, 

vhodnú formu motivácie, optimálnu náročnosť a čas potrebný na vykonanie úlohy, mieru 

členenia úlohy na jednoduchšie kroky, formu a mieru pomoci, vhodné učebné prostredie s 

optimálnym množstvom stimulov. 

 U žiakov s AU alebo PVP s MP býva častým problémom nedostatok motivácie, 

pozornosti a vytrvalosti. Preto treba pri vytváraní úlohy pre konkrétneho žiaka vedieť, čím sa 

dá motivovať (čo býva mnohokrát ťažké zistiť) a upútať jeho pozornosť. Zvyčajne na začiatok 

práce zaraďujeme ľahkú úlohu, ktorú žiak bezpečne zvládne a ktorá ho môže motivovať k 

ďalšej práci. Až potom zaraďujeme úlohu alebo činnosť, ktorú si má žiak osvojiť, poprípade 

utvrdiť. Na záver zaraďujeme úlohu alebo činnosť, ktorú má žiak rád. Nácvik jednotlivých 

činností nesmie byť samoúčelným, snažíme sa o to, aby žiak osvojenú činnosť vedel využiť v 

praktickom živote, inak jej osvojenie nemá pre žiaka význam. Jednotlivé pracovné úlohy je 

potrebné rozdeliť podľa schopností žiaka na čiastkové úlohy, inak by si ju žiak pre jej 

náročnosť nemusel vedieť osvojiť. 

 Žiakovi je potrebné poskytovať primeranú pomoc, forma a miera závisí od schopností 

konkrétneho žiaka. Pri najslabších žiakoch môže ísť o úplnú fyzickú pomoc pedagógom. Ak 

si žiak osvojil určitú časť činnosti, pedagóg poskytuje len čiastočnú fyzickú pomoc. Pre iných 

žiakov môže byť postačujúcou pomocou slovný návod alebo predvedenie činnosti. 

Najmiernejšou pomocou je poskytnutie pomoci prostredníctvom pokynov. Pre niektorých 

žiakov môže byť dostatočnou pomocou už len samotná prítomnosť pedagóga. Je potrebné 

citlivo zvážiť, ktoré činnosti už má žiak osvojené, aby mu nebola poskytovaná väčšia pomoc 

ako žiak v skutočnosti potrebuje, čím by sa brzdil jeho ďalší rozvoj. 
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 Dôležitým pri vzdelávaní žiakov s autizmom je aj prostredie, v ktorom sa pracovný 

proces realizuje. Nesmie byť prestimulované, aby pozornosť žiaka bola sústredená na 

požadovaný úkon a nebola odvádzaná prostredím. Netreba zabúdať ani na neprimeranú 

citlivosť na senzorické podnety niektorých žiakov s autizmom, najmä pri prácach v dielni. Je 

potrebné primerane upraviť pracovné prostredie a podmienky, aby zvýšená zmyslová 

vnímavosť nebola prekážkou pre ďalšie vzdelávanie žiaka. V niektorých prípadoch môže byť 

potrebná aj úprava pracovných nástrojov a prostriedkov. Väčšina žiakov s AU alebo PVP s 

MP má problémy s vytrvalosťou, pozornosťou a s ochotou spolupracovať. To môže vyplývať 

aj z nedostatočnej časovej a priestorovej orientácie, z nezrozumiteľnosti obsahu a postupu 

požadovanej činnosti. 

 Štruktúrovanie a vizualizácia pomôže žiakom zorientovať sa v pracovnom priestore a 

v čase, zorientovať sa v tom, kedy sa má daná úloha vykonávať. Žiak získa prehľad, kedy 

úloha začína, kedy končí, aká je následnosť postupu krokov pri vykonávaní danej úlohy a tak 

isto získa prehľad o tom, čo bude vykonávať po ukončení úlohy. Každá zadávaná pracovná 

úloha musí byť jednoznačná, zrozumiteľná, aby žiak vedel čo má urobiť a ako má 

postupovať. Pri poskytovaní vizualizovanej pomoci je nutné citlivo zvážiť množstvo 

vizualizácie. Použitie vizuálnych prostriedkov musí byť veľmi flexibilné. 

 Tak ako je v živote každého človeka potrebné pociťovať úspech a spokojnosť, tak aj 

pre žiaka s autizmom je dôležité, aby pri vykonávaní pracovných činností bol úspešný. Preto 

pri zadávaní pracovných úloh postupujeme od najjednoduchších k zložitejším. Ak žiak pri 

práci urobí chybu, nehodnotíme to slovne, len ho opravíme a ukážeme mu, ako má správne 

postupovať. 

 Vzhľadom na to, že u mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je narušená schopnosť 

predvídať čo sa stane, je potrebné zaistiť bezpečnosť žiakov potrebnými opatreniami, a tiež 

nácvikom bezpečných pracovných návykov. 

 Pri výučbe pracovného vyučovania je neustále potrebné zohľadňovať aktuálnu 

dosiahnutú úroveň žiaka, aby osvojovanie si nových vedomostí, zručností a návykov bolo 

prirodzeným pokračovaním výučby. Nesmieme zabúdať na dôležitosť spolupráce s rodičmi, 

aby všetko to, čo si žiak osvojil v školskom prostredí, vedel zužitkovať aj v reálnom živote. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete pracovné vyučovanie. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej 

výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE 

- utvárať základné hygienické návyky, 

- utvárať samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné stravovacie schopnosti a návyky, 

- rozvíjať schopnosť napodobňovania, 

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- poznávať rôzne materiály, 

- adekvátne používať predmety, 

- poznávať pracovné náradie. 

OBSAH 
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Samoobslužné činnosti 

- osobná hygiena - návyk na spoluprácu, 

- používanie hygienických potrieb, 

- osvojenie si hygienických návykov s pomocou, 

- používanie WC, splachovanie, 

- používanie toaletného papiera a vreckovky, 

- vyzliekanie a obliekanie odevu s pomocou, 

- obúvanie a vyzúvanie s pomocou, 

- zapnutie a rozopnutie veľkého gombíka s pomocou, 

- používanie zipsu s pomocou, 

- osvojenie si základných stravovacích návykov, 

- spoznanie potreby pre stravovanie, 

- používanie rúk pri jedle, 

- pitie z pohára, pohár držať dvoma rukami. 

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky 

- chytanie predmetov prstami: zvyšovanie schopnosti uchopenia a stisnutia, 

- manipulovanie s predmetmi oboma rukami, 

- prenášanie predmetov na väčšiu vzdialenosť, 

- prenášanie a udržanie predmetu v požadovanej výške, 

- udržanie zovretia ruky pri tlaku dole: miešanie lyžicou, hladenie stierkou, 

- zbieranie malých predmetov pomocou palca a ukazováka, 

- umiestnenie predmetu kolmo do otvoru, 

- umiestnenie plochého predmetu na predlohu, 

- použitie jedného predmetu dvoma spôsobmi: miešanie a naberanie lyžicou, 

- zostavovanie sady predmetov dvoma rôznymi spôsobmi: veža a rad z kociek, 

- postavenie predmetov rôznych veľkosti na seba, 

- otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien, 

- zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

- krúženie zápästím pri držaní predmetu: odskrutkovanie a zaskrutkovanie veka pohára, 

- skladanie jednoduchého puzzle, 

- navliekanie drobných predmetov s otvormi, 

- manipulovanie s kockami, ukladanie dvoch kociek na seba, vedľa seba. 

Práce v domácnosti 

- odkladanie predmetov na určené miesto s pomocou, 

- odkladanie odevu a obuvi s pomocou, 

- utieranie prachu a polievanie izbových kvetov s pomocou, 

- vymieňanie uterákov, 

- oboznámenie sa so zariadením v kuchyni, 

- rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky s pomocou, 

- základy jednoduchého prestierania k stolovaniu, 

- základy bezpečnosti v kuchyni. 

Práce v dielni 

- oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína a iné, 

- trhanie a krčenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera, 

- primerané používanie hračiek, 

- oboznámenie sa s náradím: kladivo. 

2. úroveň 

CIELE 

- utvárať základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- utvárať základné stravovacie schopnosti a návyky, 
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- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

- rozvíjať schopnosť rozlišovať rôzne materiály, 

- adekvátne používať predmety, 

- utvárať základné pracovné zručnosti a návyky. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- osobná hygiena - nácvik činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene, 

- používanie hygienických potrieb, 

- osvojenie si hygienických návykov s miernou pomocou, 

- samostatné používanie WC, splachovanie, 

- používanie toaletného papiera, vreckovky a hrebeňa, 

- vyzliekanie a obliekanie odevu podľa pokynov, 

- obúvanie a vyzúvanie podľa pokynov, 

- zapnutie a rozopnutie gombíka, upevňovanie opaskov, 

- používanie zipsu, patentiek a háčikov, 

- navliekanie šnúrky do topánky, viazanie uzla a mašličky, 

- osvojenie si základných návykov pri jedle, 

- samoobsluha pri desiatovaní: naliať do pohára, rozbaliť chlieb, otvoriť jogurt, očistiť 

niektoré druhy ovocia zo šupky. 

Prace v domácnosti 

- odkladanie predmetov na určené miesto podľa pokynov, 

- odkladanie odevu a obuvi podľa pokynov, 

- utieranie prachu podľa pokynov, 

- pozbieranie smetí do koša, vynášanie odpadkov, 

- otváranie a zatváranie dverí, zásuviek, okien, 

- používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, 

- zapínanie a vypínanie osvetlenia, 

- odskrutkovanie a zaskrutkovanie veka na menších nádobách, 

- púšťanie vody: páková batéria, kohútik, 

- primerané používanie predmetov a hračiek, 

- používanie predmetov viacerými spôsobmi, napr. lyžica, naberačka: miešanie - naberanie, 

- rozlíšenie potravín od iných predmetov, ukladanie na určene miesto, 

- potraviny patriace do chladničky - vedieť rozlíšiť od iných potravín, 

- rozlíšenie odpadkov, 

- odkladanie potravín na určené miesto, 

- osvojenie si základov jednoduchého prestierania k stolovaniu, 

- odkladanie špinavého riadu zo stola, 

- utieranie stola, 

- utieranie a odkladanie riadu na určene miesto, 

- rozpoznanie špinavého a čistého riadu, 

- bezpečne pracovať v kuchyni. 

Páace v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína, prírodniny, 

- triedenie, priraďovanie a porovnávanie predmetov podľa vlastností: farba, veľkosť, tvar, 

materiál, použitie a pod., 

- manipulovanie s predmetmi a drobným materiálom: dvíhanie, prenášanie, prekladanie, 

vkladanie, vyberanie, navliekanie, lepenie, presypanie, 

- navliekanie predmetov: korále, cestoviny a iné na šnúrku, 

- namotávanie a splietanie vlny, špagátov a podobných materiálov, 
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- strihania papiera, textilu, vlny, špagátov a prírodnín, 

- viazanie uzla a mašličky. 

Práce s papierom 

- strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera, spoznávanie základných vlastností papiera, 

- obkresľovanie, vytrhávanie, lepenie a vyfarbovanie šablóny z papiera, 

- gumovanie papiera, 

- nalepovanie samolepiek rôznych veľkostí, 

- nalepovanie natrhaných papierikov na vopred predkreslený tvar, 

- dierovanie papiera so strojčekom. 

Montážne a demontážne práce 

- vytváranie útvarov z kociek, 

- odskrutkovanie a zaskrutkovanie predmetov a hračiek, 

- skladanie a rozkladanie predmetov a stavebníc, 

- skladanie jednoduchého puzzle, mozaiky, domina, 

- podľa vzoru vedieť zostaviť tvar zo špajdlí, drievok a podobného materiálu. 

Pestovateľské práce 

- polievanie izbových kvetov, záhonov a rastlín na pozemku, 

- sadenie semien, pozorovanie klíčenia a rastu rastlín, 

- hrabanie s hrabľami, 

- používanie motyky pri práci v záhrade, 

- zbieranie plodov z listnatých a ihličnatých stromov. 

3. úroveň 

CIELE 

- osvojiť si základné hygienické návyky a samoobslužné zručnosti, 

- osvojiť si základné stravovacie schopnosti a návyky, 

- rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- rozvíjať schopnosť adekvátne používať predmety a hračky, 

- utvárať základné pracovné zručnosti a návyky, 

- osvojiť si základné pracovné zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- precvičovanie, utvrdzovanie samoobslužných činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia 

automatizácia a samostatnosť, 

- samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie 

zubov a nechtov, 

- dodržiavanie hygieny na WC, používanie vreckovky, 

- česanie a upravovanie vzhľadu, 

- samostatné obliekanie a vyzliekanie, 

- obúvanie, vyzúvanie, šnurovanie a zaväzovanie obuvi, 

- výber oblečenia podľa počasia a ročných období, 

- samostatné stolovanie. 

Práce v domácnosti 

- odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku, 

- odkladanie odevu a obuvi na určene miesto, 

- skladanie bielizne a odevu, 

- používanie ramienka na šaty, 

- kefovanie a prášenie šiat, 

- výmena uteráka, 

- čistenie topánok: umývanie, kefovanie, krémovanie a leštenie, 
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- používanie štipcov na bielizeň, 

- utieranie prachu a zametanie, 

- pozbieranie smetí do koša, 

- základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení, 

- primerané používanie predmetov a hračiek, 

- odkladanie potravín na určené miesto, 

- zložitejšie prestieranie k stolovaniu: plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár, 

- umývanie, utieranie a odkladanie riadu na určené miesto, 

- umývanie ovocia a zeleniny, 

- príprava jednoduchého nápoja: malinovka, čaj, kakao, 

- balenie desiaty, 

- bezpečne pracovať v kuchyni, 

- šitie - navliekanie nite do veľkej ihly, na konci zdvojenej nite urobiť uzlík, 

- šitie predného stehu so zdvojenou niťou na perforovaný kartón, 

- šitie predného stehu so zdvojenou niťou na pás látky s vyznačenými bodmi a spojnicami, 

- šitie obnitkovacím stehom. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- upevňovanie zručností z 2. ročníka, 

- manipulovanie s drobným materiálom: triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie 

predmetov a prírodnín podľa rôznych vlastností, 

- skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie, 

- prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a spletanie drobného 

materiálu, 

- kombinovanie rozličného materiálu, 

- vytváranie mozaík, vzorov podľa určitého pravidla. 

Práce s papierom 

- spoznávanie základných vlastností papiera a kartónu: farba, povrch, hrúbka, pevnosť, 

pružnosť, nasiakavosť, 

- triedenie, priraďovanie a porovnávanie rôznych druhov papiera podľa vlastností, 

- rozlišovanie papiera podľa druhu: farebný, pijavý, výkresový, baliaci, prieklepový, 

novinový, kartónový, 

- práca s papierom: vytrhávanie a vystrihávanie podľa predkresleného vzoru, nalepovanie, 

- používanie lepiaceho papiera, 

- prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, rezanie, meranie papiera a tenkého kartónu. 

Montážne a demontážne práce 

- zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním, 

- rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním, 

- používanie skrutkovača a maticového kľúča, 

- skladanie puzzle, mozaiky. 

Pestovateľské práce 

- ošetrovanie izbových rastlín, 

- rozmnožovanie izbových rastlín stonkovými a listovými odrezkami, 

- pripravovanie záhonov na siate, 

- siatie, hnojenie, pletie, polievanie a okopávanie záhonov, 

- pestovanie zeleniny: hrach, fazuľa, reďkovka, šalát, 

- pestovanie kvetov: trvalky, 

- pozorovanie klíčenia semien, práca s klíčidlami: hrach, obilie, zemiaky, 

- zber úrody, 
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- pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade. 

PROCES 

 Žiaci 1. úrovne si upevňujú a rozvíjajú osvojené vedomosti a zručnosti. Učia sa s 

pomocou odkladať odev a obuv na určené miesto. Učia sa s pomocou rozlišovať potraviny, čo 

patrí do chladničky a oboznamujú sa so zariadením kuchyne. 

 Osvojujú si chytanie predmetov prstami, zvyšujú si schopnosť uchopenia a stisku. 

 Manipulovaním s predmetmi si rozvíjajú zmyslové vnímanie, motorické zručnosti, 

koordináciu ruky a oka. Spoznávajú vlastnosti papiera a učia sa s ním pracovať. Osvojujú si 

primerané používanie predmetov a hračiek. 

 Žiaci 2. úrovne si osvojujú vykonávanie samoobslužných a hygienických návykov 

podľa pokynov. Učia sa odkladať predmety na určené miesto a utierať prach podľa pokynov. 

Učia sa rozlišovať potraviny, rozlišujú tie, ktoré patria do chladničky a učia sa bezpečne 

pracovať v kuchyni. 

 Pri výučbe nesmieme zabúdať, že niektorú časť pracovnej činnosti mohol žiak 

zabudnúť a nevie pokračovať ďalej. Preto je potrebné osvojované činnosti častejšie opakovať, 

aby si ich mohol žiak utvrdiť. Poskytneme mu potrebnú vizualizáciu a primeranú pomoc. U 

žiakov 3. úrovne sa snažíme dosiahnúť čo najväčšiu automatizáciu a samostatnosť pri 

samoobslužných činnostiach a hygienických návykoch. Žiaci si osvojujú schopnosť výberu 

oblečenia podľa počasia a ročných období. Toto môže byť pre niektorých žiakov ťažké, aj 

keď si to teoreticky osvoja, v praxi to nemusia vedieť použiť. Preto je potrebný praktický 

nácvik pri každej vhodnej príležitosti. Česanie, upravovanie vzhľadu je dobré nacvičovať pred 

zrkadlom. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

  
1. Charakteristika predmetu 

Vo vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické 

zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma 

komunikácie.  

 V prípade žiakov s AU alebo PVP s MP motorické schopnosti nie sú narušené 

dôsledkom ich primárnej poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú 

komplexným spôsobom. Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím 

prostriedkom pri rozvíjaní narušených zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych 

zručností a komunikačných schopností, s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť 

terapeutické aspekty predmetu výtvarná výchova s použitím relaxačných činností spätých s 

emocionálnym prežívaním žiakov.  

 Pre všestranné rozvíjanie žiakov s AU alebo PVP s MP je dôležité používať aj 

techniky rôznych podporných terapií.  

 Veľa žiakov s AU alebo PVP s MP reaguje hypo - alebo hypersenzitívne na hmatové 
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vnemy, čo sa demonštruje problémovým správaním žiaka. Najmä práca s hlinou a s inými 

plastickými materiálmi môžu mať na hmatové vnemy a následne na reakcie na tieto vnemy u 

žiakov pozitívny vplyv.  

 Pri manipulácii s predmetmi u žiakov s AU alebo PVP s MP veľmi časti absentuje 

spontánna snaha zoznámiť sa neznámymi predmetmi, s pomôckami potrebnými k 

vykonávaniu aktuálnej činnosti. Táto spontánna snaha by mala viesť žiaka k poznaniu a k 

osvojeniu funkcie jednotlivých premetov, pomôcok. Následkom absencie tejto snahy, ich 

manipulácia s predmetmi sa stáva neadekvátnou, stereotypnou a v procese zoznamovania sa s 

predmetom, spontánna explorácia sa často obmedzí len na nedôležité charakteristiky z 

hľadiska vykonávania aktuálnej aktivity.  

 Vychádzajúc z uvedených problémov, vzdelávanie žiakov s AU alebo PVP s MP sa 

realizuje v štruktúrovaných podmienkach s jasným motivačným cieľom, kde vždy 

nasledujeme zdravý vývin, ale vychádzame z aktuálnej vývinovej úrovne žiaka v danej oblasti 

(oblasť vizuomotoriky).  

 Pri vytýčení cieľov rozvíjania, okrem aktuálnej vývinovej úrovne v oblasti 

vizuomotoriky, zohľadníme ciele a následne aktivity k aktuálnej vývinovej úrovne v oblasti 

kognitívnych schopností, komunikačných schopností a v oblasti behaviorálnej.  

 Vzdelávací proces žiakov s AU alebo PVP s MP realizujeme individuálne alebo v 

skupine. Usilujme sa o to, aby skupina mala čo najhomogénnejší charakter z hľadiska 

schopností a vývinovej úrovne. Proces, aktivity a dynamiku sprostredkujeme žiakom na 

adekvátnej úrovni alternatívnej formy komunikácie (frontálne).  

 V úvodnej fáze vzdelávania pracujeme v diáde s jedným žiakom a podľa potreby s 

ďalším učiteľom, ktorý stojí za chrbtom žiaka a poskytuje mu fyzický prompt. Neskôr, keď už 

pracujeme so skupinou, podľa schopností a potrieb účastníkov je možné využívať pomoc 

ďalšieho učiteľa, ale vždy sa usilujme o to, aby v konečnom dôsledku bol žiak schopný na 

základe frontálnych verbálnych a vizuálnych inštrukcií vykonať aktivitu.  

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova sa prelínajú každým 

ročníkom a úrovňou vzdelávania žiakov s AU alebo PVP s MP. V procese dosiahnutia cieľov 

výtvarnej výchovy je potrebné zamerať sa na:  

− manipuláciu s predmetmi na takej úrovni, ktorá umožní žiakovi s AU alebo PVP s MP  na 

adekvátnej vývinovej úrovni realizovať úlohy a používať predmety podľa funkcie,  

− rozvoj a upevňovanie zručností potrebných k samostatnému vykonávaniu práce,  

− vytvorenie a rozvoj takých voľno časových aktivít, ktoré bude realizovať aj v dospelosti,  

− vytvorenie a rozvoj kompetencií, ktoré sú dosiahnuteľné samostatným vykonávaním práce a 

úloh.  

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s AU alebo PVP 

s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania s AU alebo PVP s MP. Sú to 

predovšetkým:  

− rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

− rozvoj koordinovaného pohybu rúk,  

− rozvoj senzomotorickej koordinácie,  

− rozvoj laterality,  

− rozvoj priestorovej orientácie,  

− rozvoj koordinácie oko -ruka,  

− rozvoj pozornosti,  

− rozvoj priestorovej pamäti,  

− rozvoj vnímania,  

− rozvoj kreativity a improvizácie,  

− spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.  
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 Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s 

cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa, učebňa pracovnej a výtvarnej výchovy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE  

- upevňovať už nadobudnuté zručnosti, 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, uchopenie a pustenie predmetu, 

- rozvíjať koordináciu oko - ruka, 

- rozvíjať uchopenie s pinzetou, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách. 

OBSAH 

Kresba (mäkká ceruza, fixka, rudka, suchý pastel, voskový pastel) 

- voľné kreslenie - čiary, oblúky, kruhy, vlnovky veľkým aj malým pohybom,  

- správne držanie ceruzky, vygumovanie kazu, strúhanie ceruzky. 

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, akvarelové farby) 

- ukladať farby štetcom na plochu papiera, prerušovať ťahy štetca - bodky, škvrny, čiary. 

Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína) 

- poznávanie základných vlastností modelovacích materiálov stláčaním, miesením, 

vaľkaním, vyťahovaním, 

- používanie štipcov pri modelovaní, 

- vytváranie objemu - modelovanie jednoduchých tvarov, napr. z ušúľaného valčeka 

pečivo, ovocie, atď. 

2. úroveň 

CIELE 

- upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- uchopenie a pustenie predmetu, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať interakčnú kooperáciu. 

OBSAH 

Kresba (ceruza, rudka, krieda, fixka, suchý pastel, voskový pastel) 

- kreslenie a vyfarbovanie geometrických tvarov, 

- kreslenie tvarovo nenáročných predmetov - ovocie, zelenina, 
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- trhanie predkreslených zaoblených foriem z papiera, natrhané kúsky papiera nalepiť na 

predkreslený tvar, 

- maľovanky - vyfarbovanie. 

Maľba (štetec, tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- upevňovanie základných zručností v práci so štetcom a farbami, 

- hra s farbou - poznanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu, 

- svetlé a tmavé farby, striedanie, vytváranie obrazcov. 

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit) 

- manipulácia s modelovacími materiálmi - vymodelovať šúľok, z neho kríž alebo 

jednoduché geometrické tvary, atď., 

- vytváranie modelov jednoduchého tvaru z modelovacej hmoty podľa vzoru, 

- používanie štipcov - vyštipnúť malé kúsky z plastelíny. 

3. úroveň 

CIELE 

- upevňovať zručností nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať lateralitu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať pozornosť a priestorovú pamäť, 

- rozvíjať interakčnú kooperáciu, 

- rozvíjať spoločné výtvarné aktivity, 

- naučiť sa prijať pravidlá pri rôznych aktivitách. 

OBSAH 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti. 

Námety zo života detí na základe vlastných zážitkov a rozprávania. Usilujeme sa o približné 

vystihnutie proporčných vzťahov. Podporujeme výtvarné rozprávanie. 

Vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov na základe fantázie - reliéfne 

odtlačky alebo odlievanie do sádry. 

Pokusy o kresbové a farebné vyjadrovanie tvarovo aj farebne výrazných predmetov, napr. 

detské hračky, športové potreby a pod.. 

Pomocou jednoduchých techník tlače - odtlačky prírodnín, zvitku papiera, vyrobených 

tlačidiel – zemiak, guma, pokrčený papier a pod., rozvíjať zmysel pre rytmus a tvorivé 

radenie prvkov. V dekoratívnych kompozíciách môžeme využiť rôzne vystrihovačky, koláže 

a mozaiky. 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

Maľba (štetec, tampón, drievko, temperové farby, akvarelové farby, suchý pastel, voskový 

pastel, škrobová farba) 

- rozpíjanie, zapúšťanie do mokrého podkladu, napr. krajina, obloha, 

- hra s náhodou, ktorú možno výtvarne využiť - dotváranie farebnej škvrny na základe 

predstáv a pod., 

- kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok na vystihnutie nálady - 

kontrast svetlej a tmavej krajiny a naopak, 

- poznávanie výrazových vlastností svetlej a tmavej plochy, napr. tmavý oblak zakryl slnko, 

olejová škvrna na ceste a pod., 

- rozdelenie rozlične širokých svetlých a tmavých pásov. 

Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína) 

- manipulovanie s modelovacím materiálom: miesenie, stláčanie, odštipkávanie, odoberanie, 

pridávanie, vaľkanie, gúľanie, vyťahovanie, ohýbanie, vykrajovanie a rozdeľovanie, sušenie, 

varenie, používanie formičiek, 

- vytváranie modelov zložených z viacerých častí, 
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- modelovanie jednoduchej skutočnosti a vyjadrovanie predstáv na základe fantázie, napr. 

rozprávkové postavy, 

- rozvíjanie elementárneho zmyslu pre priestor a súvislostí s poznávaním životného 

prostredia, 

- hra s vytváraním priestoru z najbližšieho okolia dieťaťa na pieskovom stole, pieskovisku 

- tvarovanie kopcov, údolí, tunely. 

Výtvarné umenie 

Ukážky ilustrácií z kníh pre deti.  

Návšteva výstavy detských prác. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

  
1. Charakteristika predmetu 

 Hudba je svojou podstatou jedinečná cesta ku komunikácii žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiaci s AU 

alebo PVP s MP). 

Jej efektivita spočíva v dvoch rovinách: 

- hudba môže vytvárať ucelené, stabilné a predpovedateľné prostredie, 

- melódia, harmónia a rytmus obľúbenej piesne poskytuje známe podnety, čím vytvára 

pocit bezpečia v neznámom a stresujúcom prostredí. 

 Hudba môže byť aj veľmi flexibilná: meniaca sa z momentu na moment, odrážajúc 

správanie a emócie žiaka. Hudobná výchova znamená pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

používanie hudby pre nehudobné ciele v oblastiach: kognície, komunikácie a socializácie. 

Hlavným poslaním hudobnej výchovy u žiakov s AU alebo PVP s MP je dosahovanie iných, 

ako hudobných cieľov. T.j. prvoradým cieľom nie je učiť sa o hudbe, učiť sa hrať na nejakom 

nástroji. (Samozrejme, keď žiak prejavuje záujem a je schopné absolvovať „bežnú“ hudobnú 

výchovu s určitými modifikáciami, treba ho v tom podporovať a rozvíjať. Môže to byť účinná 

cesta k integrácii.) 

 Predmet hudobná výchova má dôležitý vplyv na rozvoj osobnosti žiaka. Hudobná 

výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie a 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

 Hudobná výchova podporujúca rozvoj komunikácie. Hudba produkovaná pedagógom, 

alebo reprodukovaná oslovuje každého individuálne. Vťahuje žiaka do takých hudobných 

aktivít, pomocou ktorých sa učí nadväzovať kontakty s rovesníkmi a s dospelými. Slová sú 

abstraktné a pre žiaka s AU alebo PVP s MP predstavujú bariéru. Hudba je flexibilnejšia, 

zvlášť keď hudbou imitujeme rytmický pohyb dieťaťa. Hudobná výchova ako uvoľnenie 

a zmysluplné trávenie času. Aplikuje sa ako forma oddychu pre žiaka. Najproduktívnejšie sú 

interakcie medzi žiakom a pedagógom sprevádzané dotykmi. Pre zlepšenie účinkov hudby je 

vhodné aplikovať aj doplnkové techniky masáže (individuálne závislé od senzorického 

vnímania každého dieťaťa). 
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 Ciele hudobnej výchovy pre žiakov s AU alebo s PVP s MP neznamenajú vzdelávanie 

vo sfére hudby, ale sú zamerané na vzbudenie záujmu o hudbu a radosť z nej, takže u žiaka 

dochádza k zmenám v špecifických, nehudobných oblastiach života, a to v poznávacích 

procesoch, s dôrazom na sluchové vnímanie a senzomotorickú integráciu; v jemnej a hrubej 

motorike, vizuomotorickej a pohybovej koordinácie a lateralite; vo vnímaní vlastného tela; v 

expresívnej a receptívnej komunikácii, najmä preverbálnych schopnostiach; v sociálnych 

zručnostiach: učenie poradovosti, prijatia pravidiel, sociálneho porozumenia, učenie 

prispôsobenia sa požiadavkám skupiny, sebakontrole; v sebaobsluhe; v kreativite a 

improvizácii. 

 Učiteľ hudobnej výchovy pracuje ako člen tímu, ktorý pozostáva zo všetkých 

pedagógov, ktorí so žiakom pracujú, ale aj z rodičov a iných odborníkov, ktorí spoločne, aj 

keď jednotlivo, pôsobia na žiaka v rôznych prostrediach. 

 Účinky hudobnej výchovy sú niekedy okamžité, ale častejšie sú rozpoznateľné až po 

určitej dobe. Pedagóg hudobnej výchovy pracuje ruka v ruke s pedagógom komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, resp. ten, kto rozvíja jednu oblasť, súčasne rozvíja ďalšie 

dve. Hudba, reč, komunikácia a pohyb sú navzájom prepojené a spolupôsobia na vývin žiakov 

s AU alebo PVP s MP. Hudobná výchova sa opiera o jasné, „predpísané“ ciele, ktoré 

dosahujeme určitým hudobným žánrom. (Niektorá hudba má jasné určenie: slúži na zábavu, 

iná slúži na navodenie relaxácie a pod.). Napriek tomu, nie je jednoznačné, že určitý žáner 

pôsobí na všetkých žiakov s AU alebo PVP s MP rovnako a predpovedateľne. Učiteľ používa 

celú škálu hudby a neustále by mal pozorovať žiaka a jeho reakcie na ňu. Najvýhodnejšie je, 

ak učiteľ produkuje živú hudbu, ktorú je tak možné prispôsobiť individuálnym osobitostiam 

každého žiaka (niektorý reaguje ihneď, iný potrebuje dlhší čas na spracovanie a reakciu). Ak 

učiteľ produkuje živú hudbu, urobí pauzu kedykoľvek je to potrebné. Žiakovi poskytne také 

množstvo času, aké potrebuje, aby mohol reagovať. Ak produkujeme živú hudbu, môžeme sa 

prispôsobovať intenzite hlasu žiaka a jeho rozsahu. Živá hudba sa prispôsobí aj vtedy, keď je 

žiak s AU alebo PVP s MP prestimulovaný. Hudba je aj sprostredkovateľom pozitívneho 

vzťahu medzi pedagógom a žiakom. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, kmeňovej 

triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

CIELE 

- rozvíjať sluchové vnímanie, sluchovú pamäť, pohybovú koordináciu, 

- rozvíjať imitáciu druhého dieťaťa, 

- fixovať schému vlastného tela, 

- prostredníctvom hudobnej interakcie rozvíjať sociálnu komunikáciu na princípe hudobno - 

pohybových aktivít, 

- vytvárať predpoklady sociálnej komunikácie dvoch detí. 

OBSAH 

Upevňovanie a rozvíjanie existujúcej úrovne sluchovej diferenciácie rôznymi hrami na 

základe ovládania pravidla striedania rolí (používanie zodpovedajúcej úrovne alternatívnej 

a augmentatívnej komunikácie), aktívna účasť dieťaťa. 

Imitovanie pohybov druhého dieťaťa (ktoré má nacvičené pohybové sprevádzanie určitých 

sluchových podnetov, hudobných motívov) za pomoci druhého pedagóga. 
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Jednoduché hudobné interakcie s druhým dieťaťom. 

Imitácia hudobných aktivít iného dieťaťa (spev, vydávanie zvukov, hra na Orff.inštrumentáriu 

- s použitím primeraného promptu). 

Hry na telo, ktoré predpokladajú orientáciu na svojom tele a na tele iných. 

PROCES 

 Väčšina žiakov s AU alebo PVP s MP má problémy so zameraním pozornosti a s jej 

udržaním. Rytmus hudby je vhodným podnetom na zameranie pozornosti. Poskytnutím 

pravidelného rytmu sa žiakovi s AU alebo PVP s MP pomôže zorganizovať si prostredie. Ak 

sa rytmus zmení z dôvodov prispôsobenia sa momentálnej úrovni aktivity žiaka, bude 

schopné zotrvať pri úlohe alebo v situácii dlhšie.  

V tomto zmysle hudba 

- koncentruje žiaka na pedagóga, 

- upozorňuje žiaka, že nasleduje niečo dôležité, 

- pomáha žiakovi znovu sa sústrediť, ak bola jeho pozornosť rozptýlená. 

Aby hudba vzbudila a znovu vzbudila pozornosť je potrebné využívať rytmus, takt a ticho. 

Rytmus 

Ak sa spieva inak známa pieseň v neobvyklom rytme, niektoré pasáže sa naťahujú, iné 

zrýchľujú, ľahko sa stratí pozornosť žiaka. Rytmus a pravidelnosť poskytuje dôležitý 

predpoklad udržania pozornosti žiaka. 

Takt 

Ak sa žiak s AU alebo PVP s MP prostredníctvom hudby učí komunikovať a rozvíjať si aj iné 

schopnosti, nemala by sa hudba stať súčasťou „pozadia“, pretože stratí svoj potenciál ako 

vzbudenie a udržanie  pozornosti. Treba si vybrať tie činnosti, s ktorými má žiaka problémy a 

pokúsiť sa len pri nich používať hudbu. („Hudba na rozptýlenie.“) 

Ticho 

Ticho je v prípade hudobnej výchovy časťou rovnováhy. Aj hudba, aj ticho sú nonverbálnymi 

signálmi. Náhle ticho môže byť silnejším podnetom ako hudba. Hudobná výchova môže mať 

skupinový i individuálny charakter. Snahou je, aby skupina bola čo najhomogénnejšia z 

hľadiska schopností žiakov. Priebeh, resp. plánované aktivity sprostredkujeme dieťaťu na 

adekvátnej úrovni jeho porozumenia. Spočiatku sa realizuje hudobná výchova vo dvojici so 

žiakom, s postupným zapájaním ďalších žiakov (ktorí jednotlivo prešli nácvikom v diáde s 

pedagógom). 

 Hudobná výchova obsahuje - „počúvanie“ zvukových podnetov (vnímanie zvukov a 

hudby reprodukovanej a živej), 

- rytmicko-pohybové hry, 

- hru na hudobných nástrojoch, 

- spev. 

Špecifiká hudby 

Predmet hudobná výchova vychádza z nasledovných charakteristík hudby: 

- zaujme a udrží pozornosť žiaka, 

- štrukturuje čas, 

- je orientovaná na úspech, 

- poskytuje bezpečné miesto na vykonávanie sociálnych zručností, 

- robí opakovanie a proces zapamätávania príjemným a zábavným, 

- umožňuje žiakom ovládať prostredie, 

- môže vytvárať a posilňovať rutinu, 

- môže odrážať cítenie každého žiaka a reagovať naň. 

Pomôcky: - Alternatívne komunikačné prostriedky, 

- vizuálne označené rytmické nástroje, 

- magnetofón, mikrofón, 
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- väčšie zrkadlo, 

- pohovka, 

- výkres, 

- farebné ceruzky, 

- farby na prstomaľbu, 

- farebné stuhy a šatky atď. 

 Obsah predmetu huobná výchova nie je rozdelený na jednotlivé úrovne, vzhľadom na 

špecifiká sluchového vnímania žiakov s AU alebo PVP s MP, ktoré nie je v priamej súvislosti 

s kognitívnou úrovňou. Pri tvorbe individuálneho vzdelávacieho plánu je preto vhodné prejsť 

obsahom vzdelávania každého ročníka a vybrať primerané ciele a obsah. Napĺňanie obsahu 

hudobnej výchovy, resp. voľba procesu, je veľmi závislé nielen od úrovne žiaka, ale pri tomto 

predmete výnimočne aj od tvorivosti a hudobných, resp. muzikálnych schopností pedagóga 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: tretí 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) sa veľmi často stretávame s 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Motorické prejavy a 

dispozície k nim môžu byť u niektorých s AU alebo PVP s MP primerané veku, pri 

niektorých pohybových aktivitách môžu presahovať štandardnú vývinovú úroveň, častejšie ju 

však nedosahujú. Zvyčajne majú tiež značne narušenú schopnosť napodobňovania a 

spontánnej komunikácie (mimikou, gestami), ktorou disponujú deti s nenarušeným vývinom, 

s oneskoreným vývinom, aj deti s mentálnym postihnutím bez autizmu. Prostredníctvom 

pohybov učiteľa a ich vlastných pohybov možno s nimi nadviazať aj komunikačnú interakciu 

a naznačovať komunikatívny zámer, ktorý je pre ne zrozumiteľný. Pri vyučovaní predmetu 

telesná výchova je možné využiť pomerne veľký priestor na aplikáciu psychomotorickej 

terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú funkciu. Jej aplikáciou 

možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce zručnosti. Výchovno-

vzdelávacie ciele predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie optimálneho 

telesného a pohybového rozvoja žiakov, vypestovanie pozitívneho vzťahu k pohybu, cvičeniu 

a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity úzko súvisí 

rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na rozvoj 

psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po určení 

motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na rozvíjanie sociálnych a 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových 

schopností - aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Výchovno-vzdelávacie ciele 

telesnej výchovy žiakov s AU alebo PVP s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je 
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potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov. 

Sú to najmä: 

- rozvoj telesnej schémy žiaka, 

- zvýšenie fyzickej zdatnosti a kondície žiaka, 

- zlepšenie senzomotorických schopností, 

- zvýšenie úrovne základných pohybových schopností, 

- rozvoj cielených a koordinovaných pohybov s dôrazom na meniace sa prostredie 

a meniace sa aktivity, 

- rozvoj prijateľných foriem pohybových aktivít s dôrazom na aktuálny sociálny kontext, 

- osvojenie a upevnenie hygienických návykov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- funkčne využívať komunikačné prostriedky vo vzťahu k telovýchovným aktivitám, 

- zlepšiť prijímanie fyzického kontaktu s iným človekom, 

- dodržiavať stanovené pravidlá pri fyzickej aktivite, 

- spolupracovať a byť funkčným článkom vo vzájomnej interakcii s inými osobami, 

- dodržiavať poradie v skupine, 

- uplatňovať sebakontrolu pri pohybovej aktivite, 

- zvládať účasť na hrových aktivitách s výmenou rolí, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uvedomovať si jednotlivé časti svojho tela vo vzťahu k riadenému pohybu, 

- vnímať smer v súvislosti s pohybom a orientáciou v priestore (hore, dolu, dopredu, 

dozadu, vpravo, vľavo...), 

- rozvoj hrubej aj jemnej motoriky, 

- rozvoj pohybovej koordinácie, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka, 

- rozvoj pozornosti, 

- rozvoj priestorovej a časovo-sledovej pamäti, 

- rozvoj kreativity a improvizácie, 

- rozvoj schopnosti generalizovať. 

Uvedené ciele sa dosahujú prostredníctvom telovýchovných aktivít patriacich do 

nasledujúcich tematických celkov, ktoré sú uplatnené v obsahu vzdelávania: 

- poznatky z telesnej kultúry, terminológia (druhy športov, cvikov, pohybov a polôh tela 

a častí tela pri telovýchovných činnostiach, častí tela, pomenovanie telocvičného náradia, 

náčinia a používaných pomôcok, atď.), 

- základy poradových cvičení (vedieť sa postaviť na určené miesto, otočiť sa určeným 

smerom, zaradiť sa do útvaru určeného pre zoskupenie detí, dodržiavať pravidlo pri 

chôdzi v určenom útvare detí a i., aj prostredníctvom povelov poradových cvičení), (ďalej 

len „poradovosť“), 

- prípravné, kondičné, koordinačné, kompenzačné, uvoľňovacie, vytrvalostné, obratnostné, 

relaxačné cvičenia, 

- pohybové hry, 

- rytmické hry a základy tanca, 

- základy atletiky, 

- turistika, resp. aj plávanie. 

 Na telesnej výchove sa využíva štandardné telocvičné náčinie a náradie a ďalšie 

vhodné pomôcky. Odporúčaná je lavička, švédska debna, rebriny, trampolína, molitanové 

podložky, lopty, plastové obruče, kolky, farebná lepiaca páska, farebné fólie a rôzne ďalšie 
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telocvičné náradie, no aj predmety a pomôcky používané v bežnom edukačnom procese pri 

aplikácii programu TEACCH primerane k vývinovej úrovni žiaka. 

1. Základné odporúčania 

Pri vyučovaní telesnej výchovy žiakov s autizmom je dôležité 

- pri každej pohybovej aktivite mať pripravené vizuálne pomôcky na alternatívnu formu 

komunikácie, 

- dopredu žiaka informovať o forme a priebehu pohybovej aktivity, pre neho zrozumiteľnou 

formou, s využitím alternatívnej formy komunikácie, 

- komunikovať prostredníctvom vizuálnych prostriedkov počas celej doby trvania 

pohybovej aktivity, 

- umiestniť pomôcky potrebné k vykonaniu pohybových aktivít v poradí, v ktorom po sebe 

nasledujú jednotlivé aktivity alebo ich zložky, 

- priestor upraviť takým spôsobom, aby vizuálne dostatočne informoval žiaka o procese 

pohybovej aktivity, 

- mať pre žiaka zabezpečené súčasne s verbálnym promptom (frontálne) aj poskytnutie 

fyzického promptu zozadu, ak si nedokáže osvojiť aktivitu pomocou napodobňovania, 

- použiť aj vonkajšie motivačné činitele (individuálne, primárneho alebo sekundárneho 

charakteru), ak pohybová aktivita pre žiaka nie je zdrojom radosti, 

- pred vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu na vyučovanie 

predmetu telesná výchova zmapovať vývinovú úroveň žiaka v nasledovných oblastiach: 

a) napodobňovanie, 

b) receptívna zložka reči, 

c) kooperácia, 

d) prijímanie frontálnych inštrukcií, 

e) úroveň spolupráce v skupine, 

- na základe získaných výsledkov určiť formu vyučovania, ktorou môžu byť nasledujúce 

alternatívy: 

a) výhradne individuálny prístup, t. j.1 učiteľ a 1 žiak, 

b) skupinový prístup - frontálne učenie niekoľkých žiakov súčasne s tým istým počtom 

učiteľov, aby mal každý žiak poskytovaný fyzický prompt, 

c) skupinový prístup, keď je žiak schopný napodobňovať a pri frontálnom učení 

kooperuje s učiteľom - 1 učiteľ učí max. 4 žiakov, 

- vytvárať také edukačné situácie, kde sa žiaci nemusia nutne deliť medzi sebou 

s pomôckami a pri ktorých môže byť rešpektovaná znížená až nemožná schopnosť 

kooperácie, ktorú možno budovať alebo zvyšovať len po veľmi malých krokoch. 

2. Odporúčané základné aktivity pri individuálnom rozvíjaní 

Kontaktné hry – fyzický kontakt medzi žiakom a učiteľom, podmieňovaný iniciovaním 

vytvorenia očného kontaktu medzi žiakom a učiteľom. 

Zrkadlo – na spontánne pohybové, vokalizačné prejavy žiaka učiteľ reaguje ich 

napodobňovaním. 

Imitácia – napodobňovanie pohybu učiteľa - vedľa seba, za sebou a vo frontálnej polohe; 

imitácia pohybu s výmenou rolí; imitácia pohybu s výmenou rolí v určitom rytme, tempe 

a meniacej sa dynamike. 

3. Odporúčané základné aktivity pri skupinovom rozvíjaní 

Odovzdávanie – vytvorením očného kontaktu, v prípade verbalizujúceho žiaka aj oslovením 

spolužiaka, navodiť vykonanie pohybu, motorického prejavu. 

Opakovanie (memoria) – žiak zopakuje predvedený pohyb. Hra, aktivita sa ukončí vtedy, keď 

pri nej príde na rad každý žiak. 

Duet – učiteľ prezentuje jednoduchú následnosť pohybov a žiak, s ktorým nadviaže očný 

kontakt, napodobňuje pohyby učiteľa (spolu s učiteľom vykonávajú túto aktivitu) a rytmus 
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jeho pohybu. 

4. Poznámky a dôležité upozornenia 

- Iniciátorom každej aktivity v úvode je učiteľ. 

- Pred začatím skupinovej aktivity musia byť žiaci rozvíjaní individuálne. 

- Pri skupinových aktivitách treba vytvoriť homogénnu skupinu z hľadiska schopností 

zúčastnených žiakov. 

- Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch žiakov, v prípade potreby sa využíva 

pomoc ďalšej osoby (asistenta učiteľa alebo inej osoby), ktorý je na hodine spravidla vždy 

prítomný. 

- Relaxačné cvičenia zaraďujeme na záver telovýchovných aktivít. 

- Pred vypracovaním individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu predmetu telesná 

výchova je nevyhnutné preštudovať si celý obsah vzdelávania, nakoľko na základe 

individuálnych osobitostí žiaka s AU alebo PVP s MP je možné prispôsobovať aplikáciu 

niektorých prvkov či postupov uvedených pri iných ročníkoch a úrovniach. 

- Teoretické rozpracovanie postupnosti krokov pri jednotlivých činnostiach pre menej 

skúsených pedagógov z práce so žiakmi s AU alebo PVP s MP musí vychádzať z praxe – 

ich publikovaním v odborných časopisoch a publikáciách (časopis EFETA, pedagogické 

čítanie, publikácie metodicko-pedagogických centier a pod.). 

- V telesnej výchove žiakov s AU alebo PVP s MP je možné primerane využiť telesné 

cvičenia a pohybové aktivity uvádzané v odbornej literatúre venovanej zdravotnej telesnej 

výchove (telesnej výchove pre deti, žiakov so zdravotným oslabením) uvedené 

v Učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy a integrovanej telesnej výchovy pre 1. 

– 9 ročník základnej školy a špeciálnej školy schválených Ministerstvom školstva SR dňa 

19. 1. 2003 pod č. 526/2003-41. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete telesná a športová  výchova. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, herni, 

k dispozícii je aj aula školy. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  

- rozvíjanie osvojených a upevnených sociálnych a komunikačných schopností v aktívnej 

interakcii s prostredím, ktoré je aktuálne pri telesnej výchove, 

- rozvoj kooperácie so spolužiakom, 

- rozvoj expresívnej zložky reči prostredníctvom vizualizovania jednotlivých pohybových 

aktivít, 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- učenie prijatia fyzického kontaktu, 

- prijímanie pravidiel, 

- učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie, 

- vytváranie sebakontroly, 

- učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny, 

- vedenie k napodobňovaniu, 

- učenie poradovosti. 
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OBSAH 

Vzhľadom na nutnosť upevňovania aktivít nacvičovaných v druhom ročníku výber 

telovýchovných aktivít vychádza z jeho obsahu a odporúčaných aktivít. 

Vo väčšej miere zaraďujeme riekanky, detské piesne spojené so symbolizáciou pohybov, 

rolové hry, kontaktné hry, zrkadlo, imitovanie pohybov. 

PROCES 

Orientácia sa uskutočňuje v prospech upevňovania si uvedomovať telesnú schému, rozvíjať 

koordináciu pohybov pri jednoduchých telovýchovných aktivitách, pričom vytvárať pohybové 

interakcie s dieťaťom na dobu 10-15 min. Aktivity majú imitačný a kooperačný charakter. 

Podľa potreby sa používa pomoc aj ďalšieho učiteľa, ktorý stojí za chrbtom žiaka a poskytuje 

mu fyzický prompt. Predovšetkým sa používajú primárne motivačné činitele. Pri realizácii 

každej aktivity veľký dôraz sa kladie na rozvoj preverbálnej vývinovej úrovne. 

2. úroveň 

CIELE 

- upevňovanie správneho držania tela prostredníctvom cielených cvikov, 

- rozvíjanie sociálnej interakcie so spolužiakmi prostredníctvom pohybových hier, 

- učenie dodržania pravidiel pri skupinovej aktivite, 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- učenie prijatia fyzického kontaktu, 

- učenie prijatia pravidiel, 

- učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie, 

- vytváranie sebakontroly, 

- prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny, 

- uplatňovanie napodobňovania pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uplatňovanie poradovosti, 

- rozvoj koordinácie oko - ruka 

- požiadanie o pomoc učiteľa sociálne prijateľným spôsobom. 

OBSAH 

Zameriavame sa na rozširovanie už zvládnutých pohybových zručností - chôdze a behu, na 

kondičné cvičenia na rozvíjanie a posilňovanie fyzickej zdatnosti. Realizujeme aj zdravotné 

cviky, jednoduché akrobatické cvičenia, ktoré pomáhajú prekonávať strach. 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom 

chodníku. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie. 

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, lane, 

chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri 

chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche miestnosti, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom. 

Skoky – poskoky na mieste znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok 

cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm s dopadom do stoja, do drepu. 

Lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných 

prekážok – preliezačky, nízky rebrík, lavičky, švédske debny, obruče na stojanoch. 

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, hodenej/podanej 

učiteľom/spolužiakom. Hádzanie do terča, do cieľa, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma 

rukami. Podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.). Podávanie lopty spolužiakovi (1-3 min.). 

Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 641 

prenášanie. 

Cvičenie s použitím lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup 

z lavičky. Sed na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov švédskej debny. 

Základy akrobatických cvičení – sed roznožný s predklonom, rovnovážny postoj na jednej 

nohe, poskoky znožmo, kotúľanie sa („váľanie sudov“) z mierne naklonenej roviny (na 

svahu). Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr.: niektoré 

jednoduché one brain cvičenia). 

Sezónne činnosti v zimnom období: hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností  

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

Kolektívne činnosti - kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu. Loptové hry – 

gúľanie, podávanie lopty. 

Hudobno–pohybové hry - riekanky, detské pesničky spojene so symbolizáciou pohybov a 

aktivít. Pohybové vyjadrenie pojmu ticho, hlasno. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia - uvedomovanie si telesnej schémy. Uvedomelý pohyb 

končatín aj so zatvorenými očami. 

PROCES 

Pri telovýchovných aktivitách treba zaradiť už aj krátke interakcie so spolužiakom vo 

frontálnej učebnej situácii - učiteľ stojí pred žiakmi, s možnosťou využitia pomoci druhého 

učiteľa, ktorý podáva fyzický prompt zozadu. 

3. úroveň 

CIELE 

- aktívna spolupráca s učiteľom pri vykonávaní pohybových aktivít, 

- sociálne prijateľná forma kooperácie so spolužiakom, 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností, 

- prijímanie fyzického kontaktu, 

- prijímanie stanovených pravidiel, 

- sebakontrola, 

- prispôsobenia sa požiadavkám skupiny, 

- spoločné pohybové aktivity pomocou napodobňovania, 

- zvládanie poradovosti, 

- rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti, 

- rozvoj generalizačnej schopnosti. 

OBSAH 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza na akupresúrnom 

chodníku. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie. 

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, lane, 

chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri 

chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche miestnosti, vyznačenej 

plochy na ihrisku, beh v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom. 

Skoky, poskoky - na mieste znožmo, striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok 

cez čiaru, zoskok z výšky 10-15 cm s dopadom do drepu. 

Lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných 

prekážok – preliezačky, nízky rebrík, lavičky, švédske debny, obruče na stojanoch. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, hodenej/podanej 
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učiteľom/spolužiakom. Hádzanie do terča, do cieľa, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma 

rukami. Podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.). Podávanie lopty spolužiakovi (1-3 min.). 

Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie, 

prenášanie. 

Cvičenie s použitím lavičky, švédskej debny. Výstup na lavičku, prechod po lavičke, zostup 

z lavičky. Sed na švédskej debne, preliezanie jednotlivých dielov švédskej debny. 

Základy akrobatických cvičení. 

Sed roznožný s predklonom, rovnovážny postoj na jednej nohe, poskoky znožmo, kotúľanie 

sa („váľanie sudov“) z mierneho svahu. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu 

pohybov (napr. niektoré jednoduché one brain cvičenia). 

Sezónne činnosti v zimnom období: hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností  

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

Kolektívne činnosti - kolektívne hry spojené s nácvikom chôdze a behu. Loptové hry – 

gúľanie, podávanie lopty. Loptové hry zamerane na rozvoj preverbálnej formy komunikácie 

a na rozvoj expresívnej zložky reči. 

Kontaktné hry, zrkadlo, imitácia. 

Hudobno - pohybové hry - riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov 

a aktivít. Pohybové vyjadrenie pojmu ticho, silno. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia - hry zamerané na telesnú schému (napr.: hlava, ramená, 

kolená,...) vo frontálnom učebnom procese, uvedomelý pohyb končatín aj so zatvorenými 

očami. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr.: niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). 

PROCES 

Pri telovýchovných aktivitách sa rozvíja schopnosť žiakov realizovať jednoduchú pohybovú 

interakciu na základe vizuálnych aj verbálnych inštrukcií. Zameranie je na rozvíjanie 

schopnosti imitovať spolužiaka, ktorý vykonáva jednoduchú pohybovú aktivitu, dodržiavať 

pravidlá hry – rešpektovať postupnosť, vedieť čakať, kedy príde na žiaka rad. Žiaci úlohy 

vykonávajú samostatne, s možnou prítomnosťou druhého učiteľa, ktorý by im mohol v 

prípade potreby poskytnúť zozadu fyzický prompt. 

Kooperačné úlohy sa realizujú vo frontálnej interakcii s možnosťou poskytovania verbálneho 

aj fyzického promptu. Pohybové hry na vizualizovanej trase sa môžu kombinovať a realizujú 

sa napodobňovaním pohybov. 
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4. ROČNÍK 
 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo  

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 2 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete katolícke náboženstvo. 

V porovnaní so ŠVP je to zvýšenie o 2 hodiny. Počet hodín je navýšený, s prihliadnutím na 

zameranie školy ( cirkevná škola).  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

3. Ciele predmetu 

Ročníkový cieľ 

Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi. 

Budovať postoj 

dôvery k Bohu. Formovať postoj dôverného vzťahu s Bohom. 

 

4. Obsah predmetu 

Ročníková téma: CESTA DÔVERY 

Žiak si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. 

Nadobúda istotu v seba, v milujúcich ľudí, ktorá je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie. 

Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa 

dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje, sa 

zakladá na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom 

vývoja viery sú príbehy, pomocou nich žiak Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť          

v koncepte Boha, ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť. 

 

Ročníkový symbol: KRÍŽ 

Pri práci so symbolom vychádzame z jeho štyroch rovín: 

• Vecná rovina: 

- veľký alebo malý, drevený, železný... Žiaci si môžu kríž chytiť, môžu sa postaviť do tvaru 

kríža, nájsť kríže 

v rôznom prostredí (doma, v prírode, v kostole). 

• Subjektívna rovina: 

- kde som kríž videl, čo sa mi spája s krížom, kde nosím kríž, krížik 

• Objektívna rovina: 

- kríž je symbolom ťažkej práce, ťažkosti, utrpenia, bolesti, skúšky, ale aj symbolom obety, 

nekonečnej 

lásky, je darom pre ľudstvo 

• Náboženská rovina: 
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- kríž je symbolom Ježišovej obety a lásky, je tajomstvom vykúpenia človeka 

- s krížom sa môžeme stretnúť v kresťanských rodinách, v kostoloch 

- kríž robíme, keď sa prežehnávame 

- poznáme krížovú cestu, kde si pripomíname, ako za nás Ježiš umiera, trpí, obetuje sa 

 

1. TÉMA: MILUJÚCI NEBESKÝ OTEC 

V prvej téme štvrtého ročníka poukazujeme na dôležité miesto rozhovoru v rodine. Vedieme 

žiakov k správnej komunikácii s jednotlivými členmi rodiny. Žiaci môžu prostredníctvom 

antropologických príbehov pochopiť význam správnej komunikácie. Dôraz kladieme na 

postoje, konkrétne ukážky spôsobu komunikácie. Pre žiakov v tomto veku je veľmi dôležitý 

príklad, ktorý môžu nasledovať. V druhej časti žiakov oboznámime s modlitbou Otčenáš, 

ktorú predstavujeme ako modlitbu, kde prosíme láskavého Otca o chlieb. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek s jednohodinovou časovou dotáciou / 10 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: rodina, rozhovor, modlitba, Otčenáš 

Obsah 

• byť spolu, rozprávať sa (prejav dôvery) 

• komunikácia v rodine 

• moja modlitba 

• modlitba Otčenáš 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Porovnať rozhovor v rodine, medzi kamarátmi a rozhovor s Bohom. 

Pomocou učiteľa reprodukovať 

modlitbu Otčenáš. 

Afektívny cieľ: Vnímať lásku nebeského Otca. Spoločne vytvoriť v triede spoločenstvo 

milovaných detí. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajšieho postoja počas modlitby: státie, zloženie 

rúk, stíšenie. Spoločne 

vytvoriť v skupine pravidlá dobrej komunikácie. 

Žiak si osvojuje: 

• na modelovej situácii zo života uviesť príklad dobrej komunikácie; 

• využitím slov zlepšuje komunikáciu v triede; 

• návyk k slušnému vyjadrovaniu; 

• vonkajší postoj počas modlitby; 

• pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otčenáš. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• v komunikácii používa vhodné slová. 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu komunikácie. 

• vie modlitbu Otčenáš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojím 

životom. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• uplatňuje pravidlá komunikácie. 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• si osvojuje prejavy slušného dialógu. 
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Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• sa učí citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku. 

 

2. TÉMA: ODPÚŠŤAJÚCI NEBESKÝ OTEC 

Každý človek má skúsenosť s vinou a previnením. Vinu môžeme niesť, priznať si, robiť sa, že 

nie je, obviňovať iného, nadľahčovať. V tejto téme chceme viesť žiakov k postoju priznania 

viny, formujeme návyk prejavu odpustenia, ľútosti. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek s jednohodinovou časovou dotáciou / 10 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: vina, previnenie, odpustenie, ľútosť 

Obsah 

• strata dôvery 

• vina a previnenie 

• povedať odpusť, prepáč 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Svojimi slovami formulovať odprosenie. Svojimi slovami opísať podstatu 

odpustenia. 

Afektívny cieľ: Oceniť význam ľútosti a zmierenia. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk pravidelnej modlitby. Formovať návyk vonkajšieho 

prejavu odprosenia 

a ľútosti nad konaním zla. 

Žiak si osvojuje: 

• prostredníctvom príbehov rôzne reakcie na vinu a previnenie; 

• jednoduché vyjadrenie ľútosti; 

• neverbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť ľútosť; 

• na modelovej situácii oceniť význam ľútosti vo vzťahu k druhému človeku a k Bohu. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• oceňuje význam ľútosti vo vzťahu k Bohu i k človeku. 

• neverbálne vyjadruje svoje pocity (gestami, mimikou). 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• žije praktický život kresťana. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• uplatňuje princípy dobra. 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• osvojuje si prejavy slušného správania. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• učí sa citlivému správaniu vo vzťahu k druhému človeku. 

 

3. TÉMA: NEBESKÝ OTEC POSIELA Z LÁSKY SVOJHO SYNA 

Na úvod témy chceme u žiakov vzbudiť túžbu po dare. Oboznámiť ich, prečo si ľudia dávajú 

dary, aký majú význam, čo vyjadrujú. Predstavujeme Ježiša ako najvzácnejší dar nebeského 

Otca. Vedieme žiakov, aby dokázali vlastnými slovami vyjadriť vďačnosť. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 646 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek s jednohodinovou časovou dotáciou / 10 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: dar, krst Ježiša 

Obsah 

• dar 

• najvzácnejší dar od Otca 

• krst Ježiša 

• priateľstvo s Ježišom 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoduchou formuláciou zdôvodniť príchod Božieho Syna. Reprodukovať 

biblický príbeh 

Ježišovho krstu. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si a nadchnúť sa pre priateľstvo s Ježišom 

Psychomotorický cieľ: Vlastnými slovami vyjadriť vďačnosť. 

Žiak si osvojuje: 

• neverbálne a verbálne /gestami, mimikou/ vyjadriť vďačnosť; 

• pomocou obrázkov opísať biblický príbeh Ježišovho krstu; 

• návyk zdvorilosti vo svojom okolí. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• slovne prejaví vďačnosť a radosť z obdarovania. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• osvojuje si prejavy vďačnosti. 

• vyjadrí navonok prejavy zdvorilosti vo svojej triede. 

 

4. TÉMA: PÁN JEŽIŠ – NÁŠ ZÁCHRANCA 

Žiaci by mali počas hodín tejto témy pochopiť, že Boh je Bohom života a radosti. Boh je 

Bohom živých. To nám ukázal Ježiš vzkriesením Jairovej dcérky. Túto pranádej premenil 

Ježiš svojím zmŕtvychvstaním na istotu. 

Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek s jednohodinovou časovou dotáciou / 16 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: vzkriesenie, Veľká noc, nedeľa 

Obsah 

• vzkriesenie Jairovej dcéry 

• Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša 

• nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania 

• Ježiš nám posiela Ducha Svätého 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou. 

Afektívny cieľ: Dôverovať Ježišovi, ktorý premohol smrť. 

Psychomotorický cieľ: Dôstojným prežehnaním prejaviť krížu úctu. 

Žiak si osvojuje: 

• pomocou učiteľa vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia 

Ježišovo víťazstvo života 

nad smrťou; 

• prostredníctvom biblických udalostí vnímať pomoc, ktorú Boh zosiela ľuďom; 

• podeliť sa bez nároku na odmenu; 

• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou. 
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Rozvoj kompetencií 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• uplatňuje princíp delenia sa bez nároku na odmenu. 

Kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• osvojuje si prejavy slušného správania. 

• objavuje kresťanský spôsob slávenia veľkonočných sviatkov. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• učí sa vzájomnému deleniu vo svojej triede, rodine, spoločnosti. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra 

v súlade so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

 

Čítanie a literárna výchova    

1. úroveň  

CIELE  

– Zvládnuť čítanie dlhých samohlások a ďalších písmen,   

– zvládnuť čítanie zmysluplných slabík a dvojslabičných slov s otvorenými slabikami,  

– vedieť si vypočuť krátky čítaný text,  

– vedieť si vypočuť krátky reprodukovaný text,  

– vedieť vytvoriť odpoveď na otázku zameranú na vypočutý text, nehovoriaci žiaci  

náhradným komunikačným prostriedkom alebo jednoslovne.  

OBSAH    

Nácvik čítania samohlások s rozlišovaním ich dĺžky: á, é, í, ó, ú. 

Postupný nácvik čítania hlások: m, l, v, t, p.   

Nácvik čítania slabík.  

Nácvik počúvania krátkeho čítaného textu doplneného o ilustrácie.  

Nácvik tvorenia odpovedí na otázky kladené po prečítaní textu.  
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Literárna výchova 

Počúvanie a nácvik prednesu rytmizovaného textu.  

2. úroveň  

CIELE  

– Osvojiť si čítanie ostatných písmen abecedy,  

– osvojiť si čítanie hláskových skupín s novými písmenami,  

– vedieť si vypočuť krátky literárny text – čítaný alebo/a reprodukovaný,  

– rozšíriť si slovnú zásobu,  

– rozvíjať schopnosti pochopiť zmysel vypočutého čítaného alebo/aj reprodukovaného  

textu.  

OBSAH  

Opakovanie a upevňovanie čítania a písania doteraz osvojovaných písmen.  

Nácvik čítania a písania ďalších písmen: y, h, k, c, r.  

Vytváranie ďalších stereotypov v čítaní pri osvojovaní si čítania nových slov s nacvičovanými  

písmenami.   

Nácvik čítania slov s dvojhláskami ia, ie, iu.  

Literárna výchova 

Využívanie vytvoreného stereotypu pri počúvaní textu s následným tvorením odpovedí na  

položené otázky, resp. vyberaním súvisiacich ilustrácií.  

3. úroveň 

CIELE  

– Vedieť čítať všetky písmená slovenskej abecedy,   

– poznať málo frekventované písmená zaradené do slovenskej abecedy,  

– čítať slabiky, jednoduché slová so všetkými písmenami,  

– poznať bodku, otáznik, výkričník ako ukončenie vety,   

– vedieť odlíšiť význam oznamovacej a opytovacej vety,  

– vedieť vyhľadať v rade slov slová rovnakého významu 

– vedieť vyhľadať v rade slov slová podobného významu,  

– rozlišovať samohlásky a spoluhlásky,  

– vedieť rozčleniť slovo na slabiky vo zvukovej podobe,   

– tvorba odpovede vo forme vety na otázku položenú k práve čítanému textu,   

– slovný opis predmetu.  

OBSAH  

Čítanie 

Nácvik čítania písmen ĺ, ŕ, dz, dž, ä, ô. 

Učiť sa poznať málo frekventované písmená v slovenskom jazyku w, x, q. 

Čítanie radu slov na kartičkách uložených vedľa seba zľava doprava a čítanie tých istých slov  

napísaných vedľa seba na tabuli (resp. na papieri). 

Počúvanie čítania slov, ktoré tvoria vetu ukončenú bodkou, spájané so žiakovým opakovaním  

(čítaním) príslušných viet.  

Počúvanie čítania slov, ktoré tvoria vetu ukončenú  otáznikom, spájané so  

žiakovým opakovaním (čítaním) príslušných viet.  

Počúvanie čítania slov, ktoré tvoria vetu ukončenú  výkričníkom, spájané so  

žiakovým opakovaním (čítaním) príslušných viet.  

Literárna výchova 

Rozširovanie slovnej zásoby – nácvik akceptovania použitia rôznych slov pre to isté  

pomenovanie reality (kniha – knižka, okno – oblok,  bába – bábika, babka – stará mama –  

starká, dedko -..., les – hora, poslušný – dobrý, neposlušný – zlý, pieseň - pesnička) – pričom  

dlhšie (ťažšie) slovo povieme sami a kratší ekvivalent k nemu žiak vyhľadá a určí  

prostredníctvom kartičky.  
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PROCES  

Pri upevňovaní čítania, resp. poznávania samohlások sa treba zamerať na rozlišovanie 

krátkych a dlhých samohlások. Zvyšovanie vnímania dĺžky hlások je vhodné podporovať s 

pohybom vydávajúcim zvuk. Okrem tlieskania sa odporúča využívať jemné poklopávanie  

dlaňou alebo len prstami nedominantnej ruky o podložku, pričom pri dlhej slabike sa ruka na  

podložke pridrží, pri krátkej sa z podložky hneď zodvihne. Čítanie krátkeho textu sa využíva 

na zameranie pozornosti – na nácvik počúvania a na  navodenie témy pri nácviku riadeného 

rozhovoru typu otázka – odpoveď; tvorenie odpovede  sa podporuje využitím jednoduchej 

ilustrácie, ktorá znázorňuje len objekt patriaci k danej  otázke (nie tzv. dejová ilustrácia).  

Súčasťou čítania – literárnej výchovy je nácvik krátkeho rytmizovaného textu – detskej  

riekanky, básničky; deklamáciou rytmického textu sa podporuje vnímanie zvýrazneného  

rytmu, usmernenie dýchania pri produkcii reči. Rytmizovaním každého pohybu, teda aj  

pohybu rečových orgánov o. i. dochádza k podporovaniu harmonizácie fyzických procesov  v 

organizme. Cieľom nie je riekanku ovládať spamäti za krátky časový úsek.  Riekanka sa  

nacvičuje postupne tak, že žiak si zvyká na opakovanú rytmizáciu známeho textu a obľúbi si  

aj prípadnú príslušnú činnosť spojenú s rytmizáciou osvojeného textu. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(7 hodín týždenne, 231 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 7 

Školský vzdelávací program: 7 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 7 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, rovnako ako ŠVP.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2.Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

− Udržiavať a ďalej rozvíjať vyjadrovanie potrieb ukazovaním na symboly úrovne  

adekvátnej úrovni myslenia žiaka, nové komunikačné  situácie (generalizácia v čase,  

priestore, sociálna generalizácia),  

− rozvíjať schopnosti porozumenia abstraktných symbolov na vyjadrenie  špecifickejších  

ako základných potrieb a želaní, motivácia výberom aktivity, odmeny a pod.,  

− vyjadrovať zložitejšie potreby, ktorých vizualizácia symbolmi nie je ikonická,  

− vytvárať predpoklady k schopnosti čakať na uspokojenie potrieb,  

− učiť pravidlu: Ideš ty, idem ja“,  

− aplikovať naučené imitačné schopnosti činnosti iných ľudí v bežnom živote,,  

− rozvíjať samostatnosť v nadväzovaní, udržaní a ukončení sociálnych interakcií,  
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− aplikovať naučené hrové schopnosti  k samostatnej aktivite a sociálnej interakcii,  

− vyžadovať samostatnosť pri samoobslužných návykoch, príp. ich rozvíjať o nové  

zručnosti, resp. zvyšovať mieru samostatnosti osvojených zručností,  

− aplikovať nadobudnuté domáce zručnosti v prirodzených životných situáciách, príp. ich  

rozvíjať o nové zručnosti,  resp. zvyšovať mieru samostatnosti osvojených zručností.  

OBSAH  

Rozšírenie používania komunikačných symbolov na nové prostredia, osoby, s cieľom zvýšiť  

spontaneitu ich používania nielen v komunikácii s dospelými, ale aj inými deťmi na  

porovnateľnej úrovni porozumenia,  

Nacvičovanie porozumenia nových komunikačných symbolov v prirodzených situáciách   

komunikačnej potreby (spájať situáciu so symbolom), s postupným modelovaním situácie tak,  

aby žiak muselo používať nové komunikačné symboly.  

Podpora spontaneity komunikácie neverbálnymi formami možnosťou výberu obľúbenej  

aktivity, odmeny, trávenia neštruktúrovaného voľného času a pod..  

Zámerné vyvolávanie komunikačných situácií, z ktorých pre žiak vyplynie nutnosť počkať na  

naplnenie vyjadrenej potreby, avšak s náhradnou činnosťou (na trávenie nevyhnutného času   

čakania) – ako tréning primeraných sociálnych reakcií na bežné životné situácie.  

Používanie vhodnej vizualizácie k pochopeniu pravidla poradia v rámci hrových a iných  

situácií.  

Zakomponovanie imitačných schopností, naučených v predchádzajúcom ročníku, do  

úlohových situácií v rámci samostatnej hry, samostatnej práce atď., s cieľom zmysluplného  

trávenia času, s cieľom nadväzovania dlhších interakcií s rovesníkmi, dospelými  

i v mimoškolskom prostredí (úzka prepojenosť na domáce prostredie, „úlohy“ na doma, ktoré  

prinášajú radosť rodinným príslušníkom a pocit sebarealizácie žiakovi s AU alebo ďalšími  

PVP, základ na vytváranie zmysluplných interakcií s inými deťmi/súrodencami (bez  

autizmu),atď.).  

Vyžadovanie používania naučených konvenčných sociálnych rutín v sociálnych interakciách  

(neverbálne komunikačné prostriedky).  

Nepretržité udržiavanie, príp. rozvíjanie nadobudnutej úrovne samostatnosti v sebaobsluhe  

a domácich zručnostiach, snaha o redukciu podporných prostriedkov na minimálnu mieru tak,  

aby žiak nestrácalo samostatnosť (postupná redukcia počtu krokov procesuálnych schém,  

postupná snaha používať na prípravu učiteľa jednoduchšie prevedenie pomôcok a pod.).  

Cieľom nie je čo najvyššia úroveň abstrakcie, ale nezávislosť a samostatnosť žiaka.  

Rozvíjanie schopností, ktoré sú predpokladom k samostatnému umývaniu a utieraniu tela a  

vlasov pri sprchovaní a kúpaní a uvedomovanie si potreby okúpať sa, osušiť si vlasy a pod.,  

(len na základe úzkej spolupráce s rodinou v zmysle špeciálno-pedagogickej diagnostiky  

jestvujúcej úrovne schopností a zručností, ale aj ako cieľ – transfer naučeného na prirodzené  

prostredie, v ktorom je potrebné zručnosti používať).  

V prípade obmedzeného jedálnička ochota ochutnať nové jedlá, prípadne prijať postupné a  

mierne zmeny v stravovacích  rituáloch a návykoch (využívať podmieňovanie).  

Zlepšovanie prijateľnosti správania  pri stravovaní   (nemľaskanie, jedenie so zatvorenými  

ústami a pod.) jeho reguláciou pravidlami v zrozumiteľnej forme (napr. obrázkové pravidlá  

správania pri stole).  

Nacvičovanie ďalších bežných domácich zručností: šúpanie ovocia a zeleniny, krájanie,  

nakladanie primeraného množstva jedla sebe - aj skupine, príprava jednoduchého jedla:  

natretie chlebíka sebe, aj iným, príprava sirupu, studeného kakaa, zbieranie použitého riadu  

skupiny a poutieranie stola po stravovaní. 

2. úroveň  

CIELE  

− Dať zmysel odpovedaniu na jednoduché otázky,  
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− zlepšovať slovnú zásobu,  

− učiť žiak uvedomiť si, či je druhá osoba „účastná“ a ako ju zaujať.  

OBSAH 

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na predmety, časti tela).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na činnosti).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na činnosti naživo: učiteľ demonštruje  

činnosť, opýta sa: „Čo robím?“).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na obrázky ľudí: „Kto je to?“).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na reálne osoby („Kto je to?“).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na farbu).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na tvar).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na veľkosť).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na miesta, miestnosti v budove).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na miesta v okolí).  

Odpovedanie na otázky „Čo je to?“, (pýtame sa na kvantitu).  

Sprostredkovať predmet, ktorý je objektom záujmu inej osoby  inej osobe (vybrať predmet, v  

adekvátnej vzdialenosti sa priblížiť k osobe, podať jej predmet a povedať: "nech sa páči").  

Získať pozornosť inej osoby, odkázať niečo, spýtať sa iného človeka na niečo (jemný dotyk,  

oslovenie).  

3. úroveň 

CIELE  

− Zatelefonovať niekomu bez pomoci,  

− viesť primeraný telefonický rozhovor bez pomoci,  

− poznať svoje domáce telefónne číslo,  

− rozumieť pravidlám, ktoré platia v triede,  

− rozumieť pravidlám, ktoré platia v domácom prostredí,  

− rozumieť niektorým pravidlám, ktoré platia na verejnosti,  

− rozumieť vlastným povinnostiam v rámci špecifického prostredia.  

OBSAH  

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním  

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a  

komunikačného prostredia školy.   

PROCES  

Na 2. a 3. úrovni (1. úroveň je opísaná v nižších ročníkoch):  

Učiť verbálnej imitácii je lepšie v menej formálnych podmienkach. V závislosti od fázy, v  

ktorej sa žiak nachádza, nemusí mu byť explicitne daná inštrukcia. Veľmi často je účinnejšie  

nepoužívať: „povedz...“ ale len povedať, dať správny rečový vzor toho, čo od žiaka  

očakávame, že povie. Niektorým deťom pomôže, keď ich posadíme na stoličku. Väčšine detí  

vyhovuje ak sa nácvik robí hrovou formou, v bežných situáciách. Keď budete tvarovať reč  

žiaka, musíte si overiť, či je lepšie, alebo horšie používanie vizuálnej nápovede.  

Prezentovanie vizuálneho, obrázkového materiálu môže dať  zmysluplný kontext reči, ale  pre  

niektoré deti je pridanie ďalšej modality rušivé a znižuje ich koncentráciu.   

Učiteľ musí výnimočne odmeňovať správnu odpoveď žiaka. Na posilnenie želaného  

správania (sedenie na stoličke) používajte mierne posilňovače, aby ste si účinnejšie ušetrili na  

odmeňovanie verbálnej produkcie.  

Aby ste facilitovali reč:  

1. Vyberte zvuky a slová, ktoré žiak často produkuje.  

2. Vyberte zvuky, ktoré sú vývinovo primerané.  

3. Vyberte zvuky, ktoré môžu byť motivujúce a funkčné (zvuky zvierat).  

4. Vyberte zvuky, ktoré môžu byť motivujúce a funkčné z hľadiska záujmov žiaka.  
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5. Počas úlohy ukážte žiakovi obrázok (len v prípade, ak to nie je rušivé).  

6. K verbálnej imitácii podnecujte v príjemných situáciách (pri hojdaní, šantení, v bazéne).  

7. Napodobňujte zvuky, ktoré žiak vydáva.  

8. Spev a gestá môžu byť užitočné ako vizuálne prompty spojené s vokalizáciou.  

Prompty:  

Používať fyzické vedenie alebo demonštráciu. Postupne zmierňovať prompty, kým žiak  

nebude imitovať samostatne. 

 

 

ROZVÍJANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ A PÍSANIE 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete rozvíjanie grafomotorických 

zručností a písanie. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE 

− Vedieť obkresliť predpísaný tvar obrazca, písmena,  

− nacvičiť napodobňovanie napísania predpísaného tvaru.  

OBSAH  

Obkresľovanie makiet s geometrickými a inými tvarmi.  

Obkresľovanie predkreslených čiar v tvare oblúka.  

Obkresľovanie predkreslených jednoduchých geometrických tvarov.  

Obkresľovanie predpísaných písmen preberaných na čítaní: M, L, V, T, P.  

Písanie tvaru preberaných písmen podľa predpísaného vzoru.  

Odpisovanie slov z osobného frekvenčného slovníka vytváraného v predmete čítanie.  

2. úroveň  

CIELE  

− Vedieť napísať komunikačne zmysluplné slovo s predlohou,  

− zlepšiť úhľadnosť písma.   

OBSAH  

Obkresľovanie veľkých tlačených tvarov písmen tak, ako sa preberajú v predmete čítanie – Y,  

H, K, C, R, obkresľovať podľa inštrukcie: hrubý – tenký).  

Písanie písmen podľa vizuálnej opory (podľa určenej kombinácie dvoch abstraktných  

vlastností: písmeno + farba). 

Písanie číslic podľa vizuálnej opory (podľa určenej kombinácie dvoch abstraktných  

vlastností: číslica + farba). 

Odpisovanie slova z predlohy, ktoré pozostáva zo známych písmen do riadku na linajku.  
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Odpisovanie písmen z tabule.  

Na požiadanie napísanie nadpisu (pomenovanie toho, čo je zobrazené na obrázku) k obrázku,  

ktorý pozostáva z nacvičených písmen.  

Písanie písmen jednotnej veľkosti s ich správnym umiestnením do riadku na linajku.  

PROCES  

K úhľadnosti písma je potrebné motivovať žiaka primerane jeho chápaniu: materiálne,  

obľúbenou činnosťou, žetónmi a pod.  

 

3. úroveň  

CIELE  

− Rozvinúť u žiaka schopnosť kreatívneho písania v spojitosti s reálne prežitým,  

− vedieť využiť písanie ako prostriedok sociálnej komunikácie,  

− zlepšiť úhľadnosť písma (úhľadnosť cibriť vzhľadom na celkovú úroveň žiaka).  

OBSAH  

Nácvik písania písmen preberaných na čítaní – vzhľadom na to, že sú to málo frekventované  

písmená, stačí, aby si popri ich čítaní „vyskúšal“ aj ich písanie.  

Upevňovanie tvarov písmen, ktoré zaručia čitateľnosť písma (motivovať primerane  

pochopeniu žiaka: materiálne, obľúbenou činnosťou, žetónmi a pod.).  

Cibriť udržanie písania písmen rovnakej veľkosti počas celého textu. 

Upriamiť pozornosť na dodržanie primeranej vzdialenosti jednotlivých slov od seba (upriamiť  

pozornosť predovšetkým vizualizáciou pravidla). 

Písanie jednoduchých odkazov pre inú/blízku osobu, s ich okamžitým prenesením do reálnej  

situácie, s cieľom pochopenia a posilnenia činnosti žiakom.  

Zaznamenávanie informácií na osobné účely (diár, denný režim v písanej forme).  

Vyplňovanie jednoduchého formuláru – meno, priezvisko, adresa atď., s jeho okamžitým  

prenesením do reálnej situácie, s cieľom pochopenia a posilnenia činnosti žiakom (v reálnych  

situáciách: na pošte, v obchode a pod.  

Žiaci, ktorí píšu písaným písmom, nacvičujú písanie s uplatnením pravidla – „Prvé slovo vo  

vete začína veľkým písmenom“ (vizualizácia pravidla písania veľkého začiatočného  

písmena).  

Dodržiavanie interpunkcie na konci viet (vizualizácia pravidla písania veľkého začiatočného  

písmena).  

Nácvik písania dátumu v reálnych situáciách (pri dennom režime, záznamoch o prežitom,  

alebo plánovaní najbližších dní a pod.).  

Nácvik písania vlastnej adresy.  

Nácvik písania adresy/adries blízkych osôb/kamarátov na pohľadnicu, obálku, s prenesením  

do sociálneho kontextu (písanie napr. pri príležitosti blahoželania ku sviatku, ktorý je pri  

danom dátume zaznačený v kalendári žiaka, písanie pohľadnice z výletu a pod.). 

 

 

VLASTIVEDA 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku základnej školy pre žiakov 

s autizmom v ktorom získavajú žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) základné 

poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Vlastiveda nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré žiaci získali vo vecnom učive 

v  1. až  3.  ročníku. Utvára  základy  pre vyučovanie spoločensko-vedných  a prírodovedných 

predmetov. 
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Učivo vychádza z miestneho prírodného prostredia a prežívanej sociálnej skutočnosti. Na 

základe pozorovania získajú žiaci základné poznatky o živej a neživej prírode z prostredia 

miestnej krajiny. Na základe poznania miestnej krajiny si žiaci osvojujú učivo o Slovenskej 

republike. 

Učivo vlastivedy vytvára vzťah k miestu, kde žiaci žijú, vedie ich k úcte k dospelým, 

priateľskému vzťahu k spolužiakom. Vychováva ich k ochrane životného prostredia. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci 

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

prostredí. 

 

 

VLASTIVEDA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacie hodiny v predmete vlastiveda, rovnako ako ŠVP.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu: 
1. úroveň 

CIELE  
– Poznať osobné údaje,   

– orientovať sa v priestore,  

– orientovať sa v čase,  

– poznávať prírodu,  

– orientovať sa v bežných životných situáciách.  

OBSAH  

Základná orientácia  

- Poznať svoje meno a priezvisko.  

- Rozlíšenie ľudí podľa pohlavia.  

- Orientácia v čase: ročné obdobia, názvy dní v týždni.  

- Orientácia v priestore: rozlišovanie prístupných a neprístupných priestorov, pohybovanie  

sa v priestore podľa pokynov, odkladanie predmetov v priestore.  

- Poznávanie najbližšieho okolia školy.  

- Spoznávanie vlastného tela dotykom šiestich pomenovaných časti svojho tela   

napodobňovaním.  

Poznávanie prírody  

- Pozorovanie zmien v prírode podľa ročných období.  

- Domáce zvieratá.  

- Ďalšie voľne žijúce zvieratá: jež, líška.  

- Vtáky: lastovička.  
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- Hmyz: včela, mucha.  

- Izbové a lúčne kvety.  

- Ihličnaté a listnaté stromy.  

Orientácia v bežných životných situáciách  

- Verejná doprava: cestovanie v dopravnom prostriedku.  

- Telefonovanie: vedieť telefónne číslo domov.  

- Pošta: poslať pohľadnicu, list.  

- Samostatný prechod cez cestu.  

- Obchod – rozoznávanie obchodov podľa zamerania.  

- Jednoduchý nákup s pomocou.  

- Hodnota mincí.  

- Služby podľa zamerania: kaderníctvo, holičstvo a iné.  

- Objednanie jedla pitia napr. v cukrárni.  

- Spoločná návšteva zdravotného strediska, vedieť vyjadriť  bolesť, zdravotný problém.  

2. úroveň   

CIELE  

– Poznať najjednoduchšie pojmy týkajúce sa rôznych priestorov a vzťahov,   

– vedieť sa orientovať v budove školy, na ceste z domu do školy,  

– poznať charakteristické znaky ročných období,  

– určovať čas a miesto, 50 

– poznať príbuzenské vzťahy,  

– poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti,  

– chápať význam ochrany prírody,  

– osvojiť si pravidlá správnej životosprávy,  

– osvojiť si základné pravidlá kultúrneho slušného správania.  

OBSAH  

Trieda, škola a okolie školy  

- Upresňovanie pojmov: pomôcky, zariadenie triedy, šatne a iné.  

- Najbližšie okolie školy.  

- Orientácia v okolí školy.  

Orientácia v čase a priestore  

- Porozumenie časovým údajom a vzťahom: včera, dnes, zajtra, dni v týždni.   

- Kalendár : dni, týždne, mesiace, dátum.  

- Určenie času podľa hodín.  

- Určenie miesta: nad, pod, pred, za, atď..  

Príroda  

Na jeseň  

- charakteristické znaky prírody na jeseň, opis, pomenovanie týchto zmien,  

- zber jesenného ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych plodín.  

V zime  

- pozorovanie počasia: sneh, ľad, zima, mráz,  

- listnaté a ihličnaté stromy,   

- starostlivosť o zvieratá v zime,  

- voľne žijúce zvieratá v zime,  

- zimný spánok niektorých zvierat,   

- bezpečnosť pri hrách na snehu.  

Na jar  

- pozorovanie zmien počasia na jar,  

- jarné práce na poli a v záhrade,  

- pozorovanie zmien rastlín v tomto ročnom období: stromy, kry, kvety,  
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- rastliny: lipa, ovocné stromy, šípka,  snežienka a iné,  

- zmeny v živočíšnej ríši: vtáky, zvieratá  a ich mláďatá.  

V lete  

- pozorovanie zmien v prírode v lete,  

- práce na poli: žatva, zber obilia,  

- kosenie trávy, sušenie, zber sena,  

- zber lesných plodov, zameranie sa na miestne podmienky,  

- jedlé a jedovaté huby,    

- správanie sa v prírode, nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky,  

- ochrana prírody.  

Starostlivosť o zdravie  

- Prehĺbenie poznatkov o ľudskom tele, naše zmysly a ich ochrana.  

- Utvrdenie základných hygienických návykov.  

- Zdravie a choroba, zdravá výživa.  

- Návšteva u lekára, poznanie pojmov: lekár, zdravotná sestra, zdravotné stredisko,  

správanie sa u lekára.  

- Lekáreň, lieky, zaobchádzanie s liekmi,  

- Starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných období, prispôsobenie odevu a obuvi.  

Rodina, obec 

- Orientácia v príbuzenských vzťahoch: mama, otec, syn, dcéra, brat, sestra, úloha rodiny.  

- Príbuzný – známy.  

- Vzťahy medzi členmi rodiny.  

- Platidlá a manipulácia s nimi (1 €, 2 € a iné).  

- Jednoduchý nákup, správanie sa v obchode.  

- Adresa bydliska žiaka.  

- Názov obce, poznávanie okolia obce, vychádzky.  

3. úroveň   

CIELE  

– Orientácia v školskej budove,  

– upevňovanie návykov pri príprave na vyučovanie,  

– orientácia v príbuzenských vzťahoch v rodine,  

– orientácia v príbuzenských vzťahoch v najbližšom príbuzenstve,  

– orientácia vo veku osôb,  

– poznať osobné údaje,  

– poznať charakteristické prejavy počasia štyroch ročných období,  

– poznať význam zeleniny a ovocia pre zdravie,  

– poznať jesenné kvety,  

– vedieť najdôležitejšie údaje o obci v ktorej žiak žije.  

OBSAH  

Škola a život v škole  

- Správanie a povinnosti žiaka v škole.  

- Školský poriadok.  

- Vnútorný poriadok školy.  

- Moja trieda.  

- Príprava na vyučovanie.  

Rodina 

- Príbuzenské vzťahy: rodičia, deti, súrodenci.  

- Príbuzenské vzťahy: starí rodičia, vnuk, vnučka, teta, strýc, bratanec, sesternica.  

- Príbuzný – známy.  

- Pojmy: starý – mladý, starší – mladší.  
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- Povinnosti členov rodiny: práce v domácnosti, kto ich vykonáva.  

Osobné údaje 

- Dátum narodenia, menín.  

Príroda v jeseni 

- Kalendár  prírody.  

- Druhy zeleniny, využitie, zber, uskladnenie.  

- Druhy ovocia, využitie, zber, uskladnenie.  

- Najznámejšie jesenné kvety.  

- Jesenné práce v záhrade.  

- Jesenné práce na poli.  

- Zber poľnohospodárskych plodín – zemiakov, cukrovej i kŕmnej repy, kukurice.  

- Spôsoby zberu plodín.  

Domov, obec 

- Sídlo školy, bydliska, názov, poloha v krajine.  

- Vodné toky, mosty, umelé nádrže v obci.  

- Najbližšie obce a mestá, dopravné spojenia medzi nimi a miestnou obcou.  

- Cestovanie: vedieť si kúpiť lístok na vlak, autobus.  

- Ochrana životného prostredia.  

- Činnosť a význam zdravotníckeho zariadenia, lekárne, pošty, policajnej stanice,  

hasičského útvaru. 

- Základné pravidlá pre chodcov. 

- Základné dopravné značky pre chodcov a cyklistov. 

- Pravidlá riadenia  križovatky a ich praktické dodržiavanie. 

- Bezpečné správanie sa chodca v cestnej premávke. 

- Služby obyvateľstvu, zásobovanie v obci, obchodná sieť, 

- Významné objekty, inštitúcie, podniky, pamätihodnosti v obci. 

Príroda v zime  

- Charakteristické prejavy počasia a prírody v zime.  

- Rastliny v zime, poznať aspoň 2 izbové rastliny a vedieť ich ošetrovať. 

- Listnaté a ihličnaté stromy v zime. 

- Voľne žijúce zvieratá v zime. 

- Zimný spánok, starostlivosť o vtáky a lesné zvieratá. 

- Zimné športy, bezpečnosť pri zimných športoch. 

Orientácia v čase  

- Kalendárny rok, školský rok – vedieť kedy začínajú. 

- Názvy dní v týždni, názvy mesiacov, názvy ročných období. 

- Časti dňa, činnosť detí v jednotlivých častiach dňa. 

- Celé hodiny a polhodiny- ukázať na hodinách. 

Príroda a činnosť človeka  

- Živá a neživá príroda.  

- Prírodniny.  

- Rastliny,  

- Živočíchy.  

- Človek, vplyv človeka na prírodu.  

Živá príroda  

Človek  

- hlavné vonkajšie časti tela, tváre – určiť a pomenovať,  

- najdôležitejšie vnútorné orgány: mozog, srdce, pľúca, žalúdok,  

- starostlivosť o zdravie, hygiena, správny režim dňa,  

- ochrana pred úrazmi a iným poškodením – chemické látky, fajčenie, alkohol, zlé životné  
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prostredie.  

Zvieratá  

- hlavné časti tela,  

- hmyz, ryby, vtáky, cicavce: končatiny, krídla,  

- životné prejavy zvierat: pohyb, prijímanie potravy, starostlivosť o potomstvo,  

- vzťah človeka k zvieratám.  

Rastliny  

- byliny, dreviny,  

- časti tela rastlín: koreň, stonka, list, kvet, plod,  

- význam zelených rastlín.  

Príroda na jar 

- Charakteristické prejavy počasia a prírody na jar.  

- Návrat vtákov, hniezdenie.  

- Jarné práce na poli, v záhrade a sade.  

- Ochrancovia ovocných sadov a záhrad: včely, osy, vtáky.  

- Škodcovia ovocných sadov a záhrad: chrústy, húsenice  

- Jarné kvety podľa miestnych podmienok.  

Príroda v lete 

- Charakteristické prejavy počasia a prírody v lete.  

- Druhy obilia, význam obilia, žatva.  

- Lesné plody, ich zber a úžitok pre človeka.  

- Záhradné a lúčne kvety – podľa miestnych podmienok. 

- Ochrana prírody, chránené oblasti, ich význam.  

- Zásady bezpečnosti pri pobyte v lese, pri vode. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 
1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika, rovnako ako ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE  

– Tvoriť skupiny z rozličných predmetov,  

– oboznámenie sa s tvarmi a povrchmi materiálov,  

– orientovať sa v priestore,  

– poznať farby,  

– pochopiť množstvo 4,  
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– vedieť kresliť základné geometrické tvary podľa predlohy.  

OBSAH  

Triedenie a porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: veľa – málo.  

Orientácia v priestore, vzťahy: pred – za.  

Skladanie celku z častí.  

Číslo 4, počítanie do 4, čítanie a písanie číslice 4.  

Priraďovanie predmetov k číslu v obore do 4.  

Priraďovanie čísla v obore do 4 k predmetom.  

Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy, kruh, štvorec, obdĺžnik.  

2. úroveň  

CIELE  

– Osvojiť si základné prvky numerácie v obore do 10,  

– osvojiť si základné počtové výkony v obore do 10,  

– osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary,  

– využívať osvojené vedomosti v reálnom živote.  

OBSAH  

Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností. 

Vzťahy: drahý – lacný. 

Pojem čísla 6 – 10, číselný rad, určovanie a vyznačovanie počtu predmetov, priraďovanie  

predmetov k číslu 6 -10, čítanie a písanie číslic 6 – 10, znázorňovanie čísel 6 – 10.  

Porovnávanie a rozklad čísel 6- 10, znázorňovanie nerovnosti a rovnosti pomocou tvorenia  

dvojíc, vzťahy hneď pred, hneď za.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 10, zápis príkladov sčitovania a odčítania v obore do 10.  

Pamäťový nácvik príkladov sčitovania a odčítania v obore do 10.  

Pomenovanie, triedenie a kreslenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník.  

Kocka – priraďovanie, triedenie a spoznanie kocky, medzi predmetmi každodenného života. 

Kupovanie, platenie a počítanie so skutočnými peniazmi: 1 €, 2 €, 5 € a 10 €. 69 

3. úroveň 

CIELE  

– Osvojiť si základné prvky numerácie v obore do 100, 

– osvojiť si sčitovanie a odčítavanie v obore do 100, 

– násobiť a deliť  v obore do 30,  

– osvojiť si základné geometrické predstavy o bode, úsečke a rôznobežke,  

– osvojiť si a využívať jednotku dĺžky 1 centimeter,  

– využívať osvojené vedomosti v reálnom živote.  

OBSAH  

Numerácia v obore do 100, číselný rad, určovanie počtu predmetov počítaním po desiatkach  

a po jednotkách, čítanie a písanie číslic.  

Určovanie rádu čísel: jednotky, desiatky, stovky.  

Usporiadanie čísel, porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov  >, <, =, číselná os.  

Riešenie jednoduchých nerovníc typu a < 64 postupným dosadzovaním.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 100 bez prechodu cez základ.  

Sčitovanie a odčítavanie násobkov čísla 10, sčitovanie a odčítavanie pod seba.  

Pričítanie jednociferného čísla k číslu, ktoré je násobkom čísla 10.  

Odčítavanie jednociferného čísla od dvojciferného tak, aby rozdiel bol násobkom čísla 10.  

Sčitovanie dvojciferných a jednociferných čísel bez prechodu cez základ.  

Odčítavanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla bez prechodu cez základ.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  
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Sčitovanie a odčítavanie v obore do 100 s prechodom cez základ.  

Odčítavanie jednociferného čísla od násobkov čísla desať.  

Sčitovanie jednociferného a dvojciferného čísla s prechodom cez základ.  

Odčítavanie jednociferného čísla od dvojciferného čísla s prechodom cez základ.  

Sčítanie a odčítavanie dvojciferného čísla a násobku čísla 10.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Násobenie čísla 0 a 1 v obore do 30.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie.  

Delenie v obore do 30, názorné objasnenie podstaty  delenia, znak: (delene), delenie podľa  

obsahu a na časti, príklady na delenie.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na delenie.  

Násobenie a delenie číslom 3. Pamäťový nácvik, precvičovanie a upevňovanie násobenia  

a delenia v obore násobiliek do 30.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Rysovanie a označovanie priamok, vyznačovanie bodov ležiacich a neležiacich na priamke, 

rôznobežky, vyznačovanie úsečiek na priamke.  

Meranie dĺžky úsečky, jednotka dĺžky – centimeter,  používanie meradla s centimetrovou  

stupnicou.  

PROCES  

Žiaci 1. a 2. úrovne pokračujú ako v predchádzajúcich ročníkoch, pričom si rozširujú  

vedomosti v jednotlivých okruhoch, osvojujú si nové pojmy. Vzťahy veľa – málo, drahý –  

lacný sú pre žiakov s AU alebo PVP s MP veľmi abstraktné, preto je potrebné aby sa výučba  

realizovala pri praktických  jednoduchých činnostiach, pri manipulácii s predmetmi,  

obmieňaním situácii, vhodný je napríklad nácvik nakupovania a pod.  

Zatiaľ čo žiaci 1. úrovne nacvičujú spoznávanie a kreslenie základných geometrických tvarov  

podľa predlohy, žiaci 2. úrovne sa ich učia pomenovať, triediť a kresliť. K rovinným útvarom  

pribudol aj priestorový útvar, kocka. Snažíme sa o to, aby ju žiaci spoznali aj medzi  

predmetmi každodenného života.  

Žiaci v 3. úrovni pracujú v obore do 100. Počtové výkony v danom obore môžu byť pre  

mnohých žiakov náročné ani nie tak pre neznalosť algoritmov operácii, ako skôr pre  

zdĺhavosť pri manipulácii s číslami. Preto u týchto žiakov uprednostňujeme rôzne didaktické  

pomôcky pri počítaní, ako napríklad počítadlo, stovkové počítadlo, číselnú os, kalkulačku,  

skutočné peniaze a pod. Stále sa snažíme o to, aby žiak nevykonával len mechanické výpočty  

príkladov ale aby každé osvojené učivo čo najviac prenášal do praxe. Nácvik číselného radu  

do 100 začítame počítaním po desiatkach, porovnávaním celých desiatok, až potom  

prechádzame k počítaniu po jednotkách. Pri počtových výkonoch je dôležité, aby si žiaci  

dôsledne osvojili algoritmus písomného sčítania a odčítania. Pri sčitovaní sa sčítance zapíšu  

pod seba tak, aby boli jednotky pod jednotkami, desiatky pod desiatkami. Sčitovať sa začne  

sprava doľava. Pri odčítavaní sa menšenec a menšiteľ zapíšu pod seba, rovnako ako pri  

sčitovaní a odčitovať sa začne od jednotiek. Pri sčitovaní a odčitovaní v obore do 100  s 

prechodom cez základ je potrebné aby žiak vedel využívať rozklady čísel. Tak ako aj  v 

nižších ročníkoch aj tu sú vhodnou pomôckou na nácvik rozkladu skutočné mince.  

V oblasti násobenia sa zvyšuje číselný obor do 30.  Žiaci sa naučia používať komutatívnu  

vlastnosť násobenia, naučia sa používať počtový výkon delenia. Pri výučbe a utvrdzovaní  

učiva používame názor.  

Príklady sa čo najviac precvičujú v praktických úlohách. Úloha musí byť zostavená tak, aby  

žiak nemal problém vybrať si čo je v úlohe dôležité, aby vedel zistiť čo má vypočítať a aký  

algoritmus má pre výpočet použiť. 
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce  

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete pracovné vyučovanie, rovnako 

ako ŠVP. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa 

pracovnej výchovy, školské dielne, počítačová učebňa, herňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

– Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch,  

– zvyšovať samostatnosť pri základných samoobslužných zručnostiach,  

– zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích schopnostiach a návykoch,  

– rozvíjať schopnosť napodobňovať,  

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,  

– utvárať základné pracovné zručnosti,  

– poznávať rôzne materiály,  

– osvojiť si adekvátne používanie predmetov,  

– poznávať pracovné náradie.   

OBSAH  

Samoobslužné činnosti 

- Zvyšovanie samostatnosti pri osobnej hygiene.  

- Používanie hygienických potrieb.  

- Osvojenie si hygienických návykov s čiastočnou pomocou.  

- Hygiena na WC, splachovanie.  

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s miernou pomocou.  

- Obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou.  

- Osvojenie si základných stravovacích návykov.  

- Používanie lyžice pri jedle s pomocou.  

- Zdvihnutie a  pitie z pohára, ak je pohár držaný jednou rukou.  

- Zapínanie a rozopínanie veľkého gombíka s pomocou.  

- Používanie zipsu s pomocou.  

Rozvoj jemnej motoriky  

- Súvislé používanie iba jednej ruky pri manipulácii s kockami, lyžicou a pod.  

- Ukladanie piatich až šiestich kociek na seba po predvedení.  

- Zostavovanie sady vecí tromi rôznymi spôsobmi.  

- Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína.  

- Tvarovanie modelovacej hmoty.  

- Listovanie v knihe - spolu viac listov.  

- Dodržiavanie primeraného zovretia ruky pri tlaku dole: stieranie stierkou, rozdeľovanie  

nožom a pod..  
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- Používanie štipcov na bielizeň,  kancelárske spinky.  

- Umiestnenie predmetov kolmo do perforovanej dosky.  

- Vkladanie predmetov do otvoru podľa tvaru a iných vlastností.  

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku.  

- Skrutkovanie do perforovanej dosky.  

- Skladanie jednoduchého puzzle.  

- Navliekanie rôznych ozdobných predmetov: krúžky, korále, prírodniny.  

Práce v domácnosti  

- Primerané používanie predmetov každodenného života. 

- Odkladanie predmetov na určené miesto.  

- Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto.  

- Utieranie prachu s miernou pomocou.  

- Polievanie kvetov s miernou pomocou.  

- Zametanie a utieranie podlahy.  

- Základy bezpečnosti v domácnosti.  

- Základy zložitejšieho prestierania k stolovaniu s pomocou.  

- Základy bezpečnosti v kuchyni.  

- Upratovanie stola: vedieť zo stola odložiť špinavý riad, rozlíšiť špinavý a čistý riad.  

- Rozlíšenie potravín, ktoré patria do chladničky.  

- Utieranie stola.  

Práce v dielni  

- Skladanie a prekladanie papiera.  

- Strihanie s pomocou: vedieť držať a pohybovať s papierom pri strihaní.   

- Skladanie mozaiky podľa farby.  

- Skladanie jednoduchých skladačiek: LEGO  

- Oboznámenie sa s náradím: pílka.  

2. úroveň  

CIELE  

– Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a samoobslužných  

zručnostiach,  

– zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch,  

– rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovať,   

– rozlišovať rôzne materiály,  

– rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,  

– utvárať základné pracovné zručnosti a návyky v prácach v domácnosti,  

– pracovať s papierom a poznať jeho vlastnosti,  

– utvárať základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom,  

– utvárať základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  

- Opakovanie činností a postupov potrebných pri osobnej hygiene a hygienických návykoch  

a samoobslužných činnostiach osvojených v predchádzajúcom ročníku.  

- Samostatné umývanie zubov – nácvik.  

- Používanie príboru pri stolovaní s pomocou.  

Práce v domácnosti  

- Opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku.  

- Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní predmetov na určené miesto, udržiavanie  

poriadku.  

- Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto.  

- Používanie ramienka na šaty.  
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- Ukladanie šiat, osvojiť si postup pri kefovaní šiat.  

- Utieranie prachu.  

- Utieranie a umývanie podlahy.  

- Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku.  

- Základy zložitejšieho prestierania k stolovaniu: plytký a hlboký tanier, servítka, príbor,  

pohár. 

- Utieranie a odkladanie čistého riadu na určené miesto.  

- Utieranie a umývanie stola.  

- Príprava jedla: vedieť natierať chlieb, pečivo, umyť ovocie a zeleninu.  

- Príprava jednoduchého nápoja: čaj, kakao.  

- Balenie a rozbaľovanie desiaty.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom 

- Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie predmetov a rôznych materiálov. 

- Manipulovanie s drobným materiálom. Opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. 

- Navíjanie vlny, špagátov a podobných materiálov na cievku. 

- Namotávanie vlny a špagátu na klbko. 

- Viazanie uzla a mašličky. 

- Navliekanie koralov podľa vzoru. 

- Prepichávanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť. 

Práce s papierom 

- Strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera. 

- Vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare. 

- Skladanie a prekladanie papiera. Rozkladanie a skladanie škatúľ. 

- Oblepovanie predmetov papierom. 

Práce s drevom 

- Osvojenie si opracovávania povrchu dreva brúsnym papierom.  

- Zatĺkanie a vyťahovanie klincov.  

- Úprava dreva pilníkom – nácvik.  

Montážne a demontážne práce 

- Spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom.  

- Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

- Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním.  

- Skladanie puzzle, mozaiky. 

Pestovateľské práce  

- Polievanie izbových rastlín. Odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy,  

ošetrovanie listov.  

- Rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy.  

- Siatie do riadkov a jamiek.  

- Pozorovanie klíčenia semien.  

- Pestovanie kvetín.  

- Pletie záhonov.  

3. úroveň  

CIELE  

– Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch, samoobslužných  

zručnostiach a pri stolovaní,  

– vykonávať základné pracovné činnosti v domácnosti a príprava jednoduchých pokrmov,  

– rozlišovať rôzne materiály, spoznávať ich vlastnosti a osvojovanie základných  

manuálnych zručností potrebných pri práci s nimi,  

– vedieť pomenovať používané nástroje a stavebnicové časti,  
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– osvojiť si základné pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  

- Precvičovanie, utvrdzovanie samoobslužných činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia  

automatizácia a samostatnosť.  

- Samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie  

zubov a nechtov, česanie.  

- Dodržiavanie hygieny na WC, používanie vreckovky.  

- Skontrolovanie a upravovanie vzhľadu.  

- Samostatné obliekanie a vyzliekanie.  

- Obúvanie, vyzúvanie, šnurovanie a zaväzovanie obuvi.  

- Výber oblečenia podľa počasia a ročných období.  

- Samostatné stolovanie.  

Práce v domácnosti  

- Opakovanie a upevňovanie zručností osvojených v nižšom ročníku. 

- Odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku. 

- Skladanie, odkladanie bielizne a odevu na určené miesto.  

- Čistenie a odkladanie obuvi na určené miesto. 

- Utieranie prachu a čistenie nábytku. 

- Utieranie a umývanie podlahy, zametanie a vysávanie. 

- Umývanie WC, umývadla, vane, zrkadla a pod.  

- Primerané používanie predmetov a hračiek.  

- Ošetrovanie rán - odrenina, rezná rana, popálenina, bodnutie hmyzom. 

- Utvrdzovanie a rozširovanie vedomostí a zručností z predchádzajúceho ročníka.  

- Zložitejšie prestieranie k stolovaniu.   

- Umývanie, utieranie  a odkladanie riadu na určené miesto.  

- Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier.  

- Krájanie chleba nožom, na ručnom krájači.  

- Natieranie na chlieb, pečivo: maslo, džem, nátierka, paštéta, med, čokoláda.  

- Používanie elektrickej varnej kanvice a sporáka.  

- Príprava jednoduchého nápoja: mlieko, čaj, kakao, biela káva.  

- Varenie zemiakov v šupke. Čistenie zemiakov.  

- Bezpečne pracovať v kuchyni.  

- Šitie predného stehu na kanave.  

- Spojenie  látky jednoduchým zošitím, prišiť gombík, patentku a pútko.  

- Zošívanie látky predným stehom, zadným stehom do jednoduchého švíka. 

- Začistenie okrajov látky obnitkovacím alebo slučkovým stehom. 

- Navliekanie šnúrky a gumy do tunela v látke zošitie konca gumy, napr. vrecúško na  

prezuvky. 

- Háčkovanie, nacvičovanie retiazkových očiek. 

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom 

- Manipulovanie s drobným materiálom. Rozvíjanie estetického cítenie pri výbere  

a kombinácii materiálov.  

- Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie,  

nalepovanie, zlepovanie.   

- Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie,  nadväzovanie a spletanie drobného  

materiálu.   

- Kombinovanie rozličného materiálu: vytváranie mozaiky, vzorov podľa určitého pravidla.  

Práce s papierom91 
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- Rozlišovanie základných vlastností papiera a kartónu: farba, povrch, hrúbka, pevnosť,  

pružnosť, nasiakavosť.  

- Rozlišovanie papiera podľa druhu: farebný, pijavý,  výkresový, baliaci, prieklepový,  

novinový, kartónový.  

- Prekladanie, skladanie, stláčanie, strihanie, vystrihovanie, lepenie, rezanie, zošívanie,  

prebíjanie, meranie papiera a tenkého kartónu.  

- Používanie dierkovača a zošívačky.  

- Obtrhanie predkresleného tvaru.  

- Prepletanie farebných pásikov.  

- Balenie balíkov.  

Práce s drevom 

- Oboznámenie sa so základnými vlastnosťami dreva.  

- Oboznámenie sa so základnými pracovnými nástrojmi a pomôckami používanými pri  

práci s drevom: píla, čapovka, píla chvostovka, pilník, rašpľa, nebožiec, nôž na drevo,  

brúsny papier, uholnica, skladací meter.  

- Osvojenie si základných pracovných zručností používaných pri práci s drevom: rezanie  

nožom a pílou, opracovávanie rašpľou a pilníkom, vŕtanie, brúsenie brúsnym papierom.  

- Ošetrovanie povrchu dreva natieraním, voskovaním a morením.  

Práce s kovom 

- Oboznámenie sa so základnými pracovnými nástrojmi a pomôckami používanými pri  

práci s kovom: zverák, kladivko, štípacie kliešte, pilník, pílka na kov.. 

- Oboznámenie sa so základnými vlastnosťami mäkkého drôtu a vedieť s ním pracovať:  

vyrovnávať, ohýbať, strihať, píliť, začisťovať konce. 

- Vyťahovanie a vyrovnávanie klincov. 

Práce z kože a koženky 

- Základné vlastnosti kože a koženky. 

- Strihanie, rezanie kože a koženky podľa kovového pravítka, prebíjanie dutým  

priebojníkom. 

Montážne a demontážne práce 

- Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

- Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním.  

- Používanie skrutkovača a maticového kľúča.  

- Skladanie puzzle, mozaiky.  

Pestovateľské práce  

- Ošetrovanie izbových rastlín.  

- Rozmnožovanie izbových rastlín stonkovými a listovými odrezkami.  

- Pripravovanie záhonov na siate.  

- Siatie, hnojenie, pletie, polievanie a okopávanie záhonov.  

- Sadenie priesad, cibúľ a semien.  

- Pestovanie kvetín: trvalky.  

- Pestovanie zeleniny:  hrach, fazuľa, reďkovka, šalát, pažítka, rajčiny.   

- Práca s klíčidlami: hrach, obilie, zemiaky, cibuľa, cesnak.  

- Poznávanie a zber liečivých rastlín.  

- Zber úrody.  

- Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade.  

 

PROCES  

Žiaci štvrtého ročníka 1. úrovne sa učia zvyšovať samostatnosť tak, aby pri hygienických  a 

samoobslužných činnostiach potrebovali len miernu pomoc. Učia sa zapínať gombíky a zips  

s pomocou. Naďalej si rozvíjajú motorické zručnosti, učia sa listovať v knihe, skrutkovať  a 
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skladať jednoduché puzzle. Je potrebné, aby pri listovaní žiaci zameriavali pozornosť na to,  

čo je obsahom knihy, aby daná činnosť nebola len mechanicky vykonávaná, ale aby si ju  

osvojili aj s jej praktickým využitím. Žiaci sa učia rozlišovať špinavý a čistý riad, udržiavať  

poriadok v domácnosti s pomocou pedagóga. Niektorí  žiaci môžu mať problémy pri práci  

napr. s hlinou, plastelínou, pretože sú citliví na čistotu rúk.   

Žiaci 2. úrovne postupujú ako v predošlom ročníku,  pričom sa snažíme zvyšovať ich  

samostatnosť. Osvojujú si základy zložitejšieho prestierania k stolovaniu. Pri  vhodnej  

vizualizácii by žiaci nemali mať problémy. Učia sa  natierať chlieb a pripravovať nápoje.  

Nácvik realizujeme v takom čase aby nebol samoúčelným, ale aby žiak pripravené jedlo  

mohol po vykonaní činnosti skonzumovať.  

Žiaci 3. úrovne si zvyšujú samostatnosť pri samoobsluhe a v domácich prácach. Učia sa  

umývať WC a kúpeľňu, zametať, vysávať a čistiť nábytok. Učia sa ošetrovať drobné  

poranenia. Pri príprave jedla si osvojujú krájanie chleba, ovocia a zeleniny, varenie zemiakov  

a prípravu jednoduchých nápojov. Je potrebné zaistiť, aby ich práca bola bezpečná, aby si  

žiaci osvojili základné bezpečnostné pravidlá. To isté treba dodržiavať aj pri prácach v dielni.  

Žiaci sa zdokonaľujú v šití, osvojujú si základné stehy šitia. Zručnejší žiaci si môžu osvojovať  

aj základy háčkovania.  

Žiaci 3. úrovne si rozširujú zručnosti práce s papierom a drevom. Zoznamujú sa so  

základnými pracovnými nástrojmi a pomôckami potrebnými pri práci s drevom a kovom,  

osvojujú si ich používanie. Učia sa pracovať s kožou a koženkou, hlinou a moduritom. Žiaci  

musia dôkladne spoznať používaný materiál a osvojiť si jeho základné vlastnosti, aby  

osvojovanú činnosť vedeli správne priradiť k príslušnému materiálu a k danej činnosti  

správne priradiť potrebné pracovné nástroje a pomôcky. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova  

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova, rovnako ako 

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa, učebňa pracovnej a výtvarnej výchovy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

– Prehlbovať a upevňovať už nadobudnuté zručnosti,  

– rozvíjať senzomotorickú koordináciu,   

– rozvíjať koordinovaný pohyb rúk,   

– rozvíjať percepciu,   

– rozvíjať priestorovú orientáciu,   

– rozvíjať interakčnú kooperáciu.  
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OBSAH  

Kresba (ceruza,  fixka, rudka, voskový pastel, suchý pastel)  

- Voľné kreslenie - čiary, oblúky, kruhy, špirály. Kreslenie základných geometrických tvarov 

podľa predlohy. Kreslenie pomocou predtlače.  

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, akvarelové farby)   

- Ukladať farby štetcom na rôzne veľké plochy papiera, prerušovať ťahy štetca - bodky,  

škvrny, čiary, oblúky. Vytvárať farebné  škvrny, zväčšovať ich  a farebne dotvárať. 

Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína)  

- Poznávať vlastnosti modelovacích materiálov stláčaním, miesením, vaľkaním,  

vyťahovaním, používaním štipcov. Vytváranie objemu – modelovanie jednoduchých tvarov: 

ovocie, zelenina, tvary.   

2. úroveň  

CIELE  

– Upevňovať výtvarné zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch,   

– rozvíjať senzomotorickú koordináciu,   

– rozvíjať percepciu,   

– rozvíjať priestorovú orientáciu,   

– rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách.  

OBSAH  

Sledovaním a pozorovaním veľkostí a tvarov vecí dennej potreby  učíme žiakov správne  

vidieť a odpozorovaný tvar nakresliť. Kresba (ceruza, rudka, fixka, voskový pastel, suchý 

pastel). Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu – lopta, snehuliak, slnko, jablko, zo 

štvorca – šatka, utierka, z obdĺžnika – dvere, okno, kniha.    

- Maľovanky – vyfarbovanie.  

- Koláž: textil, papier a dokresľovanie – zobrazenie skutočnosti podľa predlohy.  

Maľba (štetec, tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby).   

- Kresby vychádzajúce z farebných škvŕn, z čiar, vlnoviek. Hra s farbou – prstomaľba. 

Modelovanie  (hlina, plastelína, modurit).   

- Modelovanie v piesku. Kresba prstom do hliny, odtláčanie. Tvarovanie modelovacej hmoty 

pomocou drievka a špachtle. Vykrajovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičky. 

Modelovanie dvojrozmernej plastiky podľa predlohy. Modelovanie jednoduchých tvarov: 

hračky, zvieratká, ovocie a pod. 

3. úroveň  

CIELE  

– Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch,   

– rozvíjať priestorovú orientáciu,   

– naučiť sa  prijať pravidlá pri rôznych aktivitách,  

– rozvíjať interakčnú kooperáciu,  

– zvládnuť prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny.  

OBSAH  

Výtvarné osvojovanie skutočnosti  

Podporujeme spontánny výtvarný prejav žiaka s autizmom, učíme ho správne komponovať a  

zobrazovať priestor.   

Na základe priameho pozorovania prírodnín, sledovaním ich tvarov, štruktúr, farebnosti  

vedieme žiakov k pokusom o výtvarné stvárnenie skutočnosti - kôra stromov, rastliny, konáre,  

listy a iné.  

Sledovaním a pozorovaním veľkostí a tvarov vecí dennej potreby učíme žiaka s autizmom  

správne vidieť a odpozorovaný tvar nakresliť. Upozorňujeme na funkčnosť tvarov a  

materiálov predmetov dennej potreby a na ich estetickú hodnotu - rôzne nádoby a druhy  

hrncov a krčahov, kvetináčov, pracovného náradia a pod.  
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Práca s výtvarnými prostriedkami  

Maľba (štetec, tampón, drievko, temperové farby, akvarelové farby, suchý pastel, voskový  

pastel)  

Dekoratívne práce sú zamerané na poznávanie a hodnotenie rôznych výtvarných techník a  

výtvarných materiálov.   

Žiakov vedieme k pochopeniu jednoduchého členenia plochy s využitím farba a línie. V  

kompozíciách vychádzame z nášho ľudového umenia, uplatňujeme regionálne možnosti  

využitia ornamentálnej výroby. Realizujeme ornamentálnu kresbu a výplň plochy podľa  

šablón. Dbáme na vhodný výber farieb v dvoj - trojfarebných kombináciách.  

Námety volíme v súvislosti s kultúrou bývania a odievania.  

Modelovanie (plastelína, hlina, modurit, papier, drevené odrezky, rôzne papierové škatuľky,  

farebný papier, sadra (kachlička)  

V priestorových prácach uplatňujeme získané poznatky a výtvarné zručnosti v technike  

modelovania a priestorového vytvárania s využitím rôzneho dostupného výtvarného  

materiálu. Základné zručnosti rozvíjame a dopĺňame. Modelujeme dvoj a trojrozmerné  

plastiky, priestorové geometrické tvary  a predmety odvodené z týchto tvarov. Námety sú  

podobné ako vo výtvarnom osvojovaní skutočnosti.  

Výtvarné umenie   

Návštevy vhodných výstav, zameraných hlavne na výtvarné práce detí, ľudových umelcov  

a remeselníkov. Návšteva múzeí.  

PROCES  

Pri voľbe námetov vychádzame zo života detí, ich činností a prostredia v ktorom sa pohybujú,  

v nadväznosti na obsah vyučovania ostatných predmetov, najmä literatúry, vlastivedy,  

pracovnej výchovy a iných predmetov. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova  

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa a rytmicko-pohybová učebňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

CIELE 

– Rozvíjať hudobné interakcie s druhým dieťaťom,  

– rozvíjať sluchové vnímanie hovoreného slova,  

– rozvíjať imitáciu hudobných prejavov prostredia.  

OBSAH  

Samostatná jednoduchá hudobná interakcia s druhým dieťaťom.  

Odlišovanie hovoreného slova od nahrávky.  
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Sluchová diferenciácia prvého slova pesničky (s následným využitím na hru a komunikáciu).  

Hry spočívajúce v určovaní rýmujúcich sa spievaných slov (napr. rýmujúce sa zvukové  

pexeso). 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova   

Ročník: štvrtý 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín  v predmete telesná výchova, rovnako ako 

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v rytmicko-pohybovej učebni, 

v ďalších odborných učebniach a v priestoroch školského areálu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE 

– Aktívna spolupráca žiaka s učiteľom  pri vykonávaní pohybových aktivít,  

– sociálne prijateľná forma  kooperácie so spolužiakom,  

– funkčné používanie komunikačných prostriedkov,   

– rozvoj verbálnych schopností,   

– učenie prijatia fyzického kontaktu,  

– učenie prijatia pravidiel,   

– učenie kooperácii, rozvoj interakčnej kooperácie,  

– vytváranie sebakontroly,  

– učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny,   

– spoločné pohybové aktivity pomocou napodobňovania,  

– učenie poradovosti,   

– rozvoj koordinácie oko - ruka. 

OBSAH   

Pohybové hry zamerané na uvedomenie si telesnej schémy vo frontálnom učebnom procese.  

Loptové hry, zamerané na rozvoj preverbálnej formy  komunikácie a na rozvoj expresívnej  

zložky reči.  

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (niektoré jednoduché one  

brain cvičenia).  

Pohybové aktivity realizované na vizualizovanej trase, uskutočňované skupinovo v zástupe za  

učiteľom.  

Riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Rolové hry, kontaktné hry, zrkadlo, imitovanie.  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche,  

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom  období turistika, podľa možnosti  

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie.  

PROCES  
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Pri telovýchovných aktivitách sa vytvára u žiakov schopnosť realizovať jednoduchú  

pohybovú interakciu na základe vizuálnych aj verbálnych inštrukcií, schopnosť imitovať  

spolužiaka, ktorý vykonáva jednoduchú pohybovú aktivitu. Žiaci sa učia dodržiavať pravidlá  

hry, zachovávanie postupnosti (vedieť čakať, kedy príde na žiaka rad). Žiaci úlohy  

vykonávajú samostatne, s možnou prítomnosťou druhého učiteľa, ktorý by im mohol zozadu  

poskytnúť fyzicky prompt.   

Kooperačné úlohy sa realizujú vo frontálnej interakcii s možnosťou poskytovania verbálneho  

aj fyzického promptu. Pohybové hry na vizualizovanej trase sa môžu kombinovať podľa  

rozhodnutia učiteľa, realizujú sa napodobňovaním pohybov učiteľa.  

2. úroveň  

CIELE  

– Zvýšenie miery sociálne prijateľnej formy kooperácie s jedným alebo s viacerými  

spolužiakmi,  

– zvýšenie samostatnosti pri vykonávaní pohybových aktivít,  

– zvýšenie miery samostatnosti pri vykonávaní hygienických návykov,  

– prijatie zmeny v počte účastníkov pohybových hier,  

– rozvoj preverbálnych schopností,   

– funkčné používanie komunikačných prostriedkov,  

– rozvoj verbálnych schopností,   

– prijatie fyzického kontaktu,  

– prijímania pravidiel,   

– kooperácia, rozvoj interakčnej kooperácie,  

– vytváranie sebakontroly,  

– prispôsobenie sa požiadavkám skupiny,   

– uplatniť napodobnenie pri spoločných pohybových aktivitách,  

– zachovávanie poradovosti.  

OBSAH   

Rozvíjanie schopnosti hrať sa naučenú pohybovú hru v interakcii s jedným spolužiakom, bez  

aktívneho zasahovania učiteľa (5-10 min.).  

Vytváranie schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom pohybovej hry s jedným  

spolužiakom, bez aktívneho zasahovania učiteľa.  

Upevňovanie už zvládnutých pohybové zručnosti - chôdzu a beh v rôznych obmenách,  

lezenie, skákanie.    

Zdravotné cvičenia - zamerané na  posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých  

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza na akupresúrnom  

chodníku. Jazda na rehabilitačnom bicykli.  

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh,, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie  

a gymnastické cvičenia.   

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare,  

nepriamočiaro stočenom lane, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze.  

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod.  

Nácvik chôdze  po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, pravou nohou.  

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche miestnosti alebo  

vyhradenej časti ihriska, beh v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom.  

Skoky – poskoky na mieste znožmo, striedavo na  jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok  

cez čiaru, lano, položené na zem.  

Lezenie dopredu ľubovoľným spôsobom vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných  

prekážok – preliezačky, nízky rebrík, lavičky, švédske debny, obruče na stojanoch.  

Upevňovanie lezenia dopredu po kolenách.  

Hádzanie a chytanie – nácvik  v chytaní lopty kotúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty  
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hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hádzanie lopty do terča, do cieľa, nácvik  

nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.). Podávanie lopty  

spolužiakovi  (1-3 min.).   

Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie, skladanie,  

prenášanie.  

Gymnastické cvičenia - chôdza po šikmej ploche, napr. po lavičke zavesenej na najnižšej  

priečke ribstola.   

Základy akrobatických cvičení - poskoky znožmo, kotúľanie sa („váľanie sudov“) z mierneho  

svahu.   

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché  

one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie  

sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom  období turistika, podľa možností v ktoromkoľvek  

ročnom období plávanie.  

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami s využitím nacvičených činností  

- gúľaním, podávaním lopty.   

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe udávanom učiteľom –  

ich zmena je signalizovaná zvukom píšťalky.  Riekanky, detské pesničky spojené so  

symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - uvedomovanie si  telesnej schémy. Uvedomelý pohyb  

končatín aj so zatvorenými očami.  

PROCES  

Pri upevňovaní zručností rozvíjaných v predchádzajúcich ročníkoch a ich rozširovaní  

postupujeme obdobne ako v treťom ročníku na príslušnej úrovni.  

3. úroveň  

CIELE  

– Zvýšiť mieru sociálne prijateľnej formy kooperácie  s jedným alebo s viacerými  

spolužiakmi,  

– zvýšiť samostatnosť pri vykonávaní pohybových aktivít,  

– prijatie zmeny v počte účastníkov pohybových hier,  

– zvyšovanie miery aktívnej spolupráce  s učiteľom pri vykonávaní pohybových aktivít,  

– funkčné používanie komunikačných prostriedkov,   

– rozvoj verbálnych schopností v spojení s rozširovaním aktívnej slovnej zásoby pri  

telovýchovných aktivitách,  

– prijímanie fyzického kontaktu,  

– prijímanie a uplatňovanie pravidiel,  

– sebakontrola,  

– prispôsobenie sa požiadavkám skupiny,   

– uplatňovanie poradovosti,  

– rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti, rozvoj generalizačnej schopnosti.  

OBSAH   

Pri výbere telovýchovných aktivít sa okrem cvičení  slúžiacich na správny rozvoj telesnej  

stavby a kondície žiaka sústreďujeme na činnosti, ktoré sú využiteľné na aktívne vypĺňanie  

jeho voľného času.  

Zdravotné cvičenia - zamerané na  posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých  

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom  

chodníku. Jazda na rehabilitačnom bicykli.  

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie  

a gymnastické cvičenia.   

Chôdza – správne držanie tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza po čiare, lane  
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nepoloženom priamočiaro, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze.  

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod.  

Nácvik chôdze  po schodoch nahor a dolu so striedaním ľavej a pravej nohy.  

Beh – nácvik dvíhania nôh, ohýbanie v kolenách, beh po celej ploche miestnosti, vyhradenej  

časti ihriska, beh v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom.  

Skoky, poskoky na mieste znožmo, striedavo na  jednej, druhej nohe, skoky z miesta, skok  

cez čiaru, lano položené na zem.  

Lezenie dopredu po vizuálne vyznačenej trase ľubovoľným spôsobom, preliezanie vhodných  

prekážok – preliezačky, nízky rebrík, lavičky, švédske debny, obruče na stojanoch.  

Upevňovanie lezenia po kolenách. Prekonávanie jednoduchej prekážkovej dráhy  v zástupe za  

učiteľom.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty  

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hádzanie do terča, do cieľa, nácvik nadhadzovania  

lopty obidvoma rukami. Podávanie lopty učiteľovi (1-3 min.). Podávanie lopty spolužiakovi   

(1-3 min.). Manipulácia s rôznymi drobnými predmetmi – zbieranie, podávanie, upratovanie,  

skladanie, prenášanie.  

Gymnastické cvičenia - chôdza po šikmej ploche, napr. po lavičke zavesenej na najnižšej  

priečke ribstola.  

Základy akrobatických cvičení - poskoky znožmo, kotúľanie sa („váľanie sudov“) z mierneho  

svahu. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré  

jednoduché one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, sánkovanie  

sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom  období turistika, podľa možností v ktoromkoľvek  

ročnom období plávanie.  

Kolektívne činnosti - loptové hry – gúľanie, podávanie. Loptové hry s jednoduchými  

pravidlami.   

Kontaktné hry, zrkadlo, imitácia, odovzdávanie.  

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe udávanom učiteľom;  

ich zmena je signalizovaná zvukom píšťalky.  Riekanky, detské pesničky spojené so  

symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - uvedomovanie si  telesnej schémy. Uvedomelý pohyb  

končatín aj so zatvorenými očami.  

PROCES  

Všetci zúčastnení žiaci musia byť pred začatím skupinovej aktivity rozvíjaní individuálne. Zo  

žiakov zúčastnených na jednej vyučovacej jednotke telesnej výchovy je vhodné vytvoriť  

homogénnu skupinu z hľadiska ich vedomostí a schopností. Do vybudovanej a ustálenej  

činnosti postupne vnášame zmeny spočívajúce vo zvyšovaní sa počtu zúčastnených žiakov.  

Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch žiakov, v prípade potreby je pri nich možné  

využiť pomoc druhého učiteľa.   

U žiakov sa dosahuje najmä schopnosť realizovať naučenú pohybovú hru v interakcii  s 

jedným spolužiakom, bez aktívneho zasahovania učiteľa v trvaní 5 až 10 minút a snaha  

iniciovať a udržať sociálnu interakciu prostredníctvom pohybovej hry s jedným alebo s 

viacerými spolužiakmi, len s občasným zasahovaním učiteľa v rozsahu 5 – 10 minút. 
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5. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo  

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete katolícke náboženstvo. 

V porovnaní so ŠVP je to zvýšenie o 1 hodinu. Počet hodín je navýšený, s prihliadnutím na 

zameranie školy ( cirkevná škola).  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

2. Ciele predmetu 

Ročníková téma: Cesta  viery 

Ročníkový cieľ: Disponovať sa pre prijatie sviatosti zmierenia a sviatosti Eucharistie. 

 

3. Obsah predmetu 

Ročníkový symbol - CHLIEB 

V metodike sa stretávame s prácou so symbolmi. 

Dieťaťu v súčasnom svete chýba osobná skúsenosť spoznávania tohto sveta cez zážitky.  

Ak chceme dosiahnuť u žiaka zmenu postoja, vďaka ktorému následne mení svoje správanie, 

je dôležité sprostredkovať mu skúsenosť, ktorá ho zasiahne a zdieľať sa o skúsenostiach. 

Biblia je plná skúseností, ktoré sú v nej zaznamenané. Náboženská skúsenosť je 

radikalizovaná vzťahom k Bohu. Biblická reč je tiež plná symbolov. Symboly sú niečím, čo 

doprevádza dané témy. 

Prostredníctvom uvádzania do sveta symbolov rozvíjame duchovný rozmer žiaka, učíme ho 

vidieť za veci. I mentálne postihnuté dieťa je schopné vnímať a precítiť nevyslovenú 

skutočnosť. Symbol sa spája s ľudským myslením a vedie k premýšľaniu (rozvoju myslenia). 

Symboly sú premostením medzi antropologickým a teologickým obsahom. Porozumenie 

symbolu je intuitívne a ambivalentné. Zmyslom náboženskej výchovy je rozvíjať intuitívne 

poznanie, pretože Boh je transcendentná skutočnosť, ktorá nás nekonečne presahuje. Keď 

hovoríme o tejto skutočnosti, nemôžeme ju uchopiť ani ľudskou rečou ani ľudským 

myslením, nakoľko nás ďaleko presahuje. Symbol vychádza z predmetu, ale ide za neho alebo 

nad neho. Pri používaní symbolov nesmieme zabudnúť na to, že potrebujú názornosť.  

V rámci  piateho ročníka sú začlenené aj nadpredmetové vzťahy. 

 Mediálna výchova: je zameraná predovšetkým na komunikáciu prostredníctvom 

symbolov. Deti sa vyjadrujú aj cez neverbálnu komunikáciu mimikou i gestami. 

Vyjadrujú svoje pocity prostredníctvom nakreslených symbolov. Oboznamujú sa 

s prenášaním náboženských symbolov do svetského prostredia. V rámci tejto výchovy 

sa však učia i kriticky pozerať na mediálne známe, nimi obľúbené osoby. 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 674 

 Environmentálna výchova: deti si zasadia a pestujú obilie, čím získavajú priamu 

skúsenosť so starostlivosťou o prírodu. Učia sa šetriť vodou a vážiť si jej hodnotu. 

Poznajú dôležitosť svetla pre život. Chránia neživú prírodu i každú formu života v nej. 

Deti sú vedené k tomu, aby neplytvali potravinami. 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu: deti si uvedomujú, že patria do rodiny a stávajú 

sa synmi či dcérami svojich rodičov. Prejavujú rodičom patričnú úctu, vedia sa im 

ospravedlniť a poprosiť ich o odpustenie. Objavujú hodnotu sexuality a manželstva.  

 Prevencia sociálno - nežiaducich javov: deti si vážia hodnotu života a každého 

človeka. Rozvíjajú pozitívne vlastnosti a odstraňujú negatívne. Deti sú vedené 

k citlivosti a jemnosti voči potrebám ľudí v ich blízkom okolí.  

OBSAH  

1. SOM BOŽIE DIEŤA 

1.1 KRST, KRSTNÝ SYMBOL VODY 

1.2 BOŽIE PRIATEĽSTVO - SVETLO V DUŠI ČLOVEKA 

      STÁVAŤ SA DOBRÝM CHLEBOM  

1.3 ZÁKON LÁSKY 

     DÚHA NA ZNAMENIE PRIATEĽSTVA 

1.4 JEŽIŠ UPROSTRED NAŠEJ RODINY 

2. HLAS BOHA 

2.1 SVEDOMIE 

      POČÚVAM BOŽÍ HLAS 

2.2 DESATORO 

2.3 MILUJEME A OSLAVUJEME NEBESKÉHO OTCA 

2.4 MAMA A OTEC 

2.5 MILOVAŤ ŽIVOT 

2.6 ČISTOTA DUŠE I TELA 

2.7 CHLIEB - PLOD PRÁCE ĽUDSKÝCH RÚK 

2.8 DAR REČI 

3. JEŽIŠ - NÁŠ ZÁCHRANCA 

3.1 MILOSRDNÝ OTEC 

3.2 OTEC POSIELA SYNA 

3.3 JEŽIŠ PRINÁŠA NÁDEJ ODPÚSTENIA 

3.4 ZMIERENIE 

      ĽÚTOSŤ A ODPUSTENIE 

3.5 SVIATOSŤ ZMIERENIA 

4. JEŽIŠ NÁS PRIVÁDZA K OTCOVI 
4.1 POSLEDNÁ VEČERA 

4.2 SVÄTÁ OMŠA  

      BOŽÍ CHRÁM 

4.3 EUCHARISTIA – ŽIVÝ JEŽIŠ 

      POSILA PRE DUŠU 

4.4 ŽIŤ S JEŽIŠOM 

5. DOPLNKOVÉ TÉMY 

ZVESTOVANIE 

HVIEZDA NAD BETLEHEMOM 

POĎME SA POKLONIŤ  

VZKRIESENÝ JEŽIŠ JE ŽIVOT 

PREBÚDZANIE K NOVÉMU ŽIVOTU 

DUCH SVÄTÝ DÁVA ODVAHU 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra  

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 5 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

CIELE 

- Vedieť čítať a písať ďalšie písmená abecedy, 

- vedieť čítať jedno a dvojslabičné slová pozostávajúce z nacvičovaných písmen, 

- podieľať sa na reprodukcii textu – vedieť odpovedať na otázky k vypočutému textu alebo 

vybrať na jej základe správny obrázok. 

OBSAH 

Čítanie 

- Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen a slov vyučovaných v predchádzajúcom 

ročníku. 

- Nácvik čítania písmen b, j, s, n, d, z, vrátane nácviku ich čítania v slabikách a slovách. 

- Čítanie dvojčlenných viet (podstatné meno + činnosť, ktorú nositeľ podstatného mena 

vykonáva) s rozlíšením, či ide o oznam alebo otázku – na otázku vedieť odpovedať (áno, 

nie). 

- Pre nehovoriacich žiakov – oznam, otázku číta učiteľ, žiak vykoná realizáciu pokynu, 

alebo odpovie na otázku áno, nie. 

Literárna výchova a sloh 

- Počúvanie čítania krátkeho literárneho útvaru podporeného ilustráciami. 

- Nácvik jednoduchých odpovedí na otázky súvisiace s prečítaným textom. 

- Vyhľadávanie ilustrácií súvisiacich s prečítaným textom. 

- Vyhľadávanie kľúčových slov alebo obrázkov súvisiacich s vypočutým textom podľa 

učiteľovho napovedania. 

- Samostatný výber a priraďovanie slov k ilustráciám súvisiacich s prečítaným textom. 

Gramatika 

- Nácvik písania nových písmen zo zložky čítanie. 

- Opakovanie a utvrdzovanie písania písmen a slabík, slov doteraz vyučovaných, ich 

odpisovaním podľa predpísaného vzoru. 

PROCES 

Pri písaní písmen a slov vo vyučovacej zložke gramatika nacvičujeme aj písané tvary malej a 

veľkej abecedy len v prípade, že to žiak zvláda bez väčších problémov; v prípadoch, kde 

písanie písaných tvarov písmen je pre žiaka komplikáciou, od neho upúšťame. Literárnu 

výchovu a sloh možno spájať do spoločnej vyučovacej jednotky, nakoľko na tejto úrovni je 

zložka čítanie vo veľkej miere venovaná nácviku čítania z technickej stránky. 
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2. úroveň 

CIELE 

- Vedieť čítať a písať ďalšie písmená veľkej tlačenej abecedy, 

- oboznámiť sa s písmenami s malou frekvenciou výskytu v bežne využívanej slovnej 

zásobe slovenského jazyka, 

- vedieť čítať slová s dvojhláskami, 

- plynule čítať mechanicky nacvičené slová každodenného života s ich uvedomelým 

porozumením, 

- vedieť si vypočuť text (krátky príbeh, popis) s uvedomelým porozumením. 

OBSAH 

Čítanie 

- Nácvik čítania písmen č, š, ž, ď, ť, ň, ľ, g, f, ch. 

- Nácvik čítania slov s výskytom dvojhlások ia, ie, iu. 

Literárna výchova a sloh 

- Rozširovanie osobného frekvenčného jazyka o slová s písmenami nacvičovanými v tomto 

ročníku. 

- Využívanie informačnej hodnoty textu pri jeho reprodukcii. 

- Využívanie rozšíreného osobného frekvenčného slovníka pri tvorbe jednoduchých viet – 

vyjadrenie účelnosti predmetu (Prečo? Načo?), priraďovanie slov – podstatných mien 

k pomenovaniu činnosti, vlastnosti. 

Gramatika 

- Nácvik písania písmen nacvičovaných v čítaní. 

- Zapisovanie slabík a niektorých jednoduchých slov nacvičovaných na čítaní ich 

odpisovaním a po ich nadiktovaní. 

- Nácvik správneho používania dĺžňa pri zápise slabík, slov. 

3. úroveň 

CIELE 

- Pri čítaní správne uplatňovať intonáciu oznamovacej a opytovacej vety, 

- čítať s porozumením, 

- vedieť rozlíšiť dva literárne útvary – báseň s rýmami a rozprávku, 

- vedieť vyčleniť spomedzi písmen mäkké spoluhlásky, 

- vedieť v rade slov vyhľadať osobu, zviera, vec, 

- poznať základné gramatické kategórie slov označujúcich osoby, zvieratá a veci - 

podstatných mien: rod a číslo, 

- vedieť nájsť v texte vlastné meno osoby, zvieraťa, 

- vedieť využiť slovnú zásobu zo svojho frekvenčného slovníka na tvorbu a rozvíjanie viet 

pri slohu. 

OBSAH 

Čítanie a literárna výchova 

- Učiť sa čítať s využitím správnej intonácie oznamovaciu a opytovaciu vetu. 

- Nacvičovanie čítania s porozumením. 

- Reprodukovať obsah textu po vlastnom prečítaní na základe otázok a ilustrácií. 

- Osvojovať si pojmy “rozprávka, báseň“ (prípadne doplniť o ďalšie „hádanka, spisovateľ, 

časopis, článok“) a učiť sa ich správne priradiť k príslušným textom. 

Gramatika 

- Osvojiť si písanie „i” vnútri slova po mäkkých spoluhláskach. 

- Učiť sa v texte vyhľadávať podstatné mená podľa rodu - pomenovávanie rodov aj slovom 

„mužský, ženský, stredný“ učíme len tých žiakov, ktorí sú schopní to zvládnuť, ostatní 

žiaci určujú rod pomocou ukazovacích zámen „ten, tá, to“. 

- Učiť sa určiť číslo podstatných mien – žiaci, ktorí dokážu použiť prívlastok „jednotné a 
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množné číslo“, môžu tieto prívlastky používať, u iných stačí, keď rozlíšia, či slovo 

označuje len jednu osobu, zviera, vec, alebo viac. 

- Učiť sa vyhľadávať v texte vlastné podstatné mená – mená osôb a zvierat vo vnútri vety 

(napr. podľa veľkého začiatočného písmena). 

Sloh 

- Tvorenie viet na predložené slová (prípadne podľa ilustrácie ako dodatočnej pomôcky). 

- Písomné dopĺňanie a obmieňanie viet z poskytnutej batérie slov. 

- Tvorenie jednoduchých textov na určitú tému podľa ilustrovaného deja. 

PROCES 

Pri písaní písmen a slov vo vyučovacej zložke gramatika žiak píše písané tvary písmen len v 

prípade, že to zvláda bez väčších problémov, v prípadoch, kde písanie písaných tvarov písmen 

je pre žiaka komplikáciou, upúšťa sa od neho. Pri rozširovaní frekvenčného slovníka žiaka o 

činnosti a vlastnosti osôb, zvierat, vecí sa vychádza z toho, že tieto slová sú dôležité na to, aby 

sme sa dozvedeli, aká vec/človek, zviera... je a čo robí (napr. zo slova „chlapec“ sa 

nedozvieme podrobnosti ako zo spojenia slov „veselý chlapec“, „smutný chlapec“, „malý 

chlapec“, alebo „chlapec sedí“ „chlapec leží“). 

Pri nácviku písania mäkkých spoluhlások s mäkčeňom sa používa od začiatku pomenovanie 

“mäkčeň“; pri nácviku čítania nových slov uprednostňujeme globálnu metódu, ktorá 

podporuje čítanie s porozumením. Vyučovanie hodín literárnej výchovy a slohu úzko súvisí, 

je vhodné, aby sa prelínali; prečítaný text, ako ucelený krátky literárny útvar, má byť zatiaľ 

vždy podporený ilustráciami, aby bolo možné porozumenie jeho obsahu overiť a upevňovať 

viacerými spôsobmi, využitie ktorých zároveň plní funkciu slohovej výchovy; príklady 

činností: vyhľadávanie ilustrácie so situáciou, ktorá sa vyskytla v texte a to spomedzi 

viacerých ilustrácií, ktoré s textom nesúvisia, zoraďovanie ilustrácií patriacich k textu do 

správneho poradia podľa deja, nácvik rozvíjania deja prostredníctvom kladenia jednoduchých 

otázok týkajúcich sa objektov v texte; otázky zameriavame na „kto”, „čo”, „kto prišiel“, „čo 

urobil”, odkiaľ prišiel“, „kam išiel” a pod. Otázky nezameriavame na vlastnosti (aký, ktorý...), 

po zvládnutí uvedených činností s ilustráciami môže žiak sám vyhľadávať kartičky so 

slovami, ktoré podľa neho súvisia s textom, ktorý čítal, alebo ktorý sme mu my prečítali – 

následne vykonáme spoločnú kontrolu – prečítame text a odkladáme kartičky, ktoré sa v texte 

vyskytli – kartičky, ktoré „zostanú“, označíme ako „chybné“, z vybratých kartičiek žiak môže 

zostavovať z nich dvojslovné vety. 

V gramatickej zložke sa vytváranie stereotypov, ako základ práce so žiakom s AU alebo PVP 

s MP, uplatňuje aj pri nácviku písania najčastejšie používaných slov, aby ich žiak dokázal 

napísať pri odpisovaní alebo bez predlohy aj vtedy, ak u neho zlyháva schopnosť analýzy a 

syntézy. Súčasťou cieľov v gramatickej zložke je v tomto ročníku okrem diakritiky a 

základnej interpunkcie naučiť žiaka v texte rozlíšiť rodné meno osoby, vedieť ho odlíšiť od 

slova na začiatku vety, ktoré nie je vlastným menom a učiť ho správne napísať (s veľkým 

začiatočným písmenom) aj bez optickej predlohy. Písanie slova s veľkým začiatočným 

písmenom na začiatku vety a vlastných mien iných, než ktoré označujú osoby, žiak naďalej 

píše na základe usmernenia. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností  

Ročník: piaty 
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Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 5 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, oproti ŠVP sme navýšili počet hodín o 1 vyučovaciu 

hodinu na upevňovanie sebaobslužných návykov.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Rozvíjať expresívne vyjadrovanie potrieb symbolmi, 

- vyjadrovať potrebu nasýtiť hlad a smäd prostredníctvom komunikačného symbolu na 

úrovni primeranej porozumeniu nezávisle na situačnom kontexte, 

- spontánne komunikovať hygienické potreby, nezávisle na situačnom kontexte, 

- zlepšovať schopnosť abstrakcie používaných komunikačných prostriedkov, 

- rozvíjať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb, 

- vyjadrovať súhlas a nesúhlas v sociálnych interakciách sociálne prijateľným spôsobom, 

- rozvíjať schopnosti neverbálnej imitácie, 

- zlepšovať schopnosti kooperatívnej spolupráce v rámci skupiny žiakov, 

- byť samostatnejší spontánnejší v nadväzovaní, udržaní a ukončení sociálnych interakcií 

s inými žiakmi (používať vizualizáciu, ako náhradu sociálnych promptov – ako 

predpoklad väčšej nezávislosti žiaka od promptov dospelého), byť schopný zamestnať sa 

jednoduchou interakciou so spolužiakom, bez priameho zásahu učiteľa, s pomocou 

neverbálnych promptov, 

- učiť sa vedomosti o sebe samom a sprostredkovať ich okoliu sociálne prijateľným 

spôsobom, 

- používať pravidlo: "Ideš ty - idem ja", 

- rozširovať hygienické návyky a domáce zručnosti podľa individuálnych potrieb, kapacít 

každého žiaka (s nevyhnutným zvážením nárokov a očakávaní domáceho prostredia na 

žiaka). 

OBSAH 

Vyjadrovanie širokého repertoáru potrieb ukazovaním na symboly úrovne adekvátnej úrovni 

myslenia žiaka. 

Zámerné modelovanie situácií evokujúcich vyjadrenie určitých potrieb, s cieľom prejaviť 

spontánne bežné fyziologické potreby - nezávisle na komunikačnej situácii (vyradiť z 

denného režimu symboly aktivít: jesť, WC a pod.). 

Využívanie neverbálnej komunikácie so žiakom aj na plánovanie najbližších aktivít 

(spočiatku aktuálneho dňa, ďalšieho dňa, postupne vzdialenejšieho časového úseku). 

Vyjadrovanie súhlasu a nesúhlasu v sociálnych interakciách s dospelým aj inými žiakmi 

neverbálnymi komunikačnými prostriedkami. 

Imitácia jemnomotorickej manipulácie bez predmetu: 

- ukazovanie oboma prstami do vzduchu, 

- "chodenie" po stole ukazovákom a prostredníkom, 

- opakované krčenie a vystieranie ukazováka, 
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- ukazovanie na vlastný nos, 

- spojenie ukazovákov oboch rúk, 

- spojenie oboch palcov dovedna, 

- spojenie ukazováka a palca tej istej ruky "ro" kolieska; 

Učiť základné osobné údaje/ informácie o sebe samom a ich vyjadrovanie primeranými 

neverbálnymi komunikačnými prostriedkami v adekvátnych situáciách (ako sa žiak volá, kde 

býva, kedy sa narodil, či má súrodenca atď.). 

Samostatné používanie pravidla: „Idem ja – ideš ty“ (s potrebnou vizualizáciou pravidla) 

v kooperatívnej aktivite s iným dieťaťom (hre, práci, domácich zručnostiach atď.). 

2. úroveň 

CIELE 

- Nacvičovať sociálne verbálne rutiny, 

- zlepšovať verbálne porozumenie a spontánne verbálne vyjadrovanie. 

OBSAH 

Používanie sociálnych verbálnych rutín (zdravenie). 

Zameranie verbálneho správania k inému človeku („Poď“, „Daj mi“, „Prepáč“, „Upokoj sa“). 

Komentovanie vlastnej činnosti: reakcia na otázku: „Čo si prosíš?, ak aj je exponované pre 

žiaka obľúbené jedlo alebo hračka. 

Verbalizácia voľby, ak sú možnosti exponované. 

Verbalizácia voľby, ak sú možnosti (podnety) vylúčené. 

Spontánne žiadanie predmetov, hračiek, ak sú voľne exponované bez akéhokoľvek 

pomocného podnetu. 

Komentovanie videného, ako reakcia na otázku: „Čo vidíš?“ (jednoslovné až viacslovné 

komentovanie). 

Reakcia na otázku: „Čo máš?“, (jednoslovná až viacslovná, jednoduché až násobné 

pomenúvanie: „Mám ceruzku a pero a gumu.“). 

Aplikácia: „Čo mám.“ – v rozhovore. 

Predviesť niečo, pochváliť sa niečím inému človeku. 

Identifikovať KAM/ČO ukazuje druhá osoba (napr. učiteľ na niečo ukáže a povie: „Choď 

tam“; asistent na niečo ukáže a učiteľ sa spýta: „Na čo ukazuje asistent?"). 

Identifikovať kam sa druhá osoba pozerá: („Na čo sa pozerá (meno)?“). 

Identifikovať smer pohybu. 

3. úroveň 

CIELE 

- Vyjadrovať sa primerane v obchode, 

- byť schopný pýtať sa (dávať otázky), 

- primerane sa vyjadrovať o počasí, 

- chápať, čo znamená: koniec- začiatok, 

- dokázať si zvoliť televízny program. 

OBSAH 

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy. 

 

 

VLASTIVEDA 
 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku základnej školy pre žiakov 

s autizmom v ktorom získavajú žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 
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poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) základné 

poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Vlastiveda nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré žiaci získali vo vecnom učive 

v  1. až  3.  ročníku. Utvára  základy  pre vyučovanie spoločensko-vedných  a prírodovedných 

predmetov. 

Učivo vychádza z miestneho prírodného prostredia a prežívanej sociálnej skutočnosti. Na 

základe pozorovania získajú žiaci základné poznatky o živej a neživej prírode z prostredia 

miestnej krajiny. Na základe poznania miestnej krajiny si žiaci osvojujú učivo o Slovenskej 

republike. 

Učivo vlastivedy vytvára vzťah k miestu, kde žiaci žijú, vedie ich k úcte k dospelým, 

priateľskému vzťahu k spolužiakom. Vychováva ich k ochrane životného prostredia. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci 

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

prostredí. 

 

 

VLASTIVEDA 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda   

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacie hodiny v predmete vlastiveda. Vzdelávanie žiakov 

s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, 

schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu: 
1. úroveň 

CIELE 

- Poznať osobné údaje blízkych ľudí, 

- orientovať sa v priestore, 

- orientovať sa v čase, 

- poznať niektoré rastliny miestnej oblasti, 

- poznať niektoré zvieratá miestnej oblasti, 

- orientovať sa v bežných životných situáciách. 

OBSAH 

Základná orientácia 

- Mená príbuzných. 

- Rozlíšenie ľudí podľa pohlavia, veku: dieťa, dospelý, starý, mladý. 

- Orientácia v čase: ročné obdobia, ich názvy, poznanie názvov dní v týždni. 

- Orientácia v priestore: rozlišovanie prístupných a neprístupných priestorov, pohybovanie 

sa v priestore podľa pokynov, odkladanie predmetov v priestore. 

- Spoznávanie najbližšieho okolia školy. 

- Spoznávanie vlastného tela: ukázanie šiestich pomenovaných časti svojho tela na iných. 
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Poznávanie prírody 

- Zmeny v prírode podľa ročných období. 

- Zmeny počasia podľa ročných období. 

- Ďalšie domáce zvieratá. 

- Ďalšie voľne žijúce zvieratá. 

- Niektoré voľne žijúce vtáky. 

- Izbové a lúčne kvety. 

- Rozoznávanie ihličnatých a listnatých stromov. 

Orientácia v bežných životných situáciách 

- Verejná doprava, cestovanie v dopravnom prostriedku, kúpa cestovného lístka. 

- Telefonovanie: samostatne vytočiť telefónne číslo. 

- Pošta: poslať pohľadnicu, list s pomocou. 

- Obchod: zvládnuť jednoduchý nákup s pomocou, platenie nákupu s pomocou, vedieť 

určiť hodnotu platidla. 

- Využitie služieb s pomocou: holičstvo, kaderníctvo. 

- Objednať jedlo a pitie s pomocou, podľa rady personálu. 

- Oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami: hotel, chata a iné. 

- Vedieť vyjadriť, opísať bolesť, zdravotný problém, vedieť si odmerať telesnú teplotu. 

- Spoločná návšteva zdravotného strediska. 

- Spoločná návšteva lekárne. 

2. úroveň 

CIELE 

- Orientovať sa v okolí školy, 

- poznať charakteristické znaky ročných období, 

- určovať čas a miesto, 

- poznať príbuzenské vzťahy, 

- poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti, 

- chápať význam aktívnej ochrany prírody, 

- prehlbovať poznatky o ľudskom tele, 

- osvojiť si pravidlá správnej životosprávy, 

- osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania. 

OBSAH 

Škola a okolie školy 

- Poznávanie okolia školy: významné stavby, závody, verejné budovy. 

- Orientácia v okolí školy. 

Orientácia v čase a priestore 

- Porozumenie časovým údajom a vzťahom: včera, dnes, zajtra, dni v týždni. 

- Kalendár: dni, týždne, mesiace, dátum. 

- Určenie času: podľa hodín. 

- Určenie miesta: nad, pod, pred, za, vedľa, atď. 

Príroda 

Na jeseň 

- charakteristické znaky prírody na jeseň – zmeny počasia, 

- odlietanie vtákov, 

- zber jesenného ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych plodín, ich, využite. 

V zime 

- pozorovanie počasia – sneh, ľad, zima, mráz, 

- listnaté a ihličnaté stromy, 

- starostlivosť o zvieratá v zime, 

- voľne žijúce zvieratá v zime, 
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- zimný spánok niektorých zvierat, 

- bezpečnosť pri hrách na snehu. 

Na jar 

- pozorovanie zmien počasia na jar, 

- charakteristické prejavy počasia na jar, 

- jarné práce – na poli, v záhrade, 

- pozorovanie zmien rastlín v tomto ročnom období – stromy, kry, kvety, 

- časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvety, plod, 

- poznávanie rastlín, napr. breza, ovocné stromy, šípka, zlatý dážď, atď., 

- pozorovanie zmien v živočíšnej ríše – vtáky, zvieratá a ich mláďatá. 

V lete 

- pozorovanie zmien v prírode v lete, 

- typické letné práce na poli - žatva, kosenie trávy, sušenie, zber sena, 

- zber lesných plodov – zameranie sa na miestne podmienky, 

- jedlé a jedovaté huby, 

- správanie sa v prírode, nebezpečenstvo požiarov, hluk, odpadky, 

- ochrana prírody. 

Starostlivosť o zdravie 

- Prehĺbenie poznatkov o ľudskom tele. 

- Zmyslové ústroje, starostlivosť o ne. 

- Utvrdenie základných hygienických návykov. 

- Zdravie a choroba. 

- Zdravá výživa. 

- Lekár, zdravotná sestra, zdravotné stredisko, správanie sa u lekára. 

- Lekáreň, lieky, zaobchádzanie s liekmi. 

- Starostlivosť o zdravie podľa jednotlivých ročných období – odev, obuv. 

Rodina, obec 

- Orientácia v príbuzenských vzťahoch: stará mama, starý otec, vnučka, vnuk, teta, strýko, 

bratranec, sesternica. 

- Príbuzný – známy. 

- Vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, mladší. 

- Poznávanie ďalších platidiel a manipulácia s nimi – 20 Sk. 

- Správanie sa v obchode pri nákupe. 

- Návšteva obchodného centra, strediska. 

- Názov obce, ulice školy, bydliska, atď.. 

- Poznávanie okolia obce, vychádzky. 

- Pozorovanie krajiny v okolí obce. 

3. úroveň 

CIELE 

- Orientovať sa v príbuzenských vzťahoch v rodine, 

- orientovať sa v príbuzenských vzťahoch v najbližšom príbuzenstve, 

- orientácia vo veku osôb, 

- starostlivosť o domácnosť, 

- orientácia na mape v miestnej krajine, 

- vedieť najdôležitejšie údaje o obci v ktorej žiak žije, 

- oboznámiť žiakov sa so životom ľudí v dávnej minulosti, 

- získať základné poznatky o živej a neživej prírode. 

OBSAH 

Život v rodine 

- Vzťahy v rodine. 
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- Deľba práce. 

- Rodičia a deti. 

- Úcta k starobe. 

- Povinnosti a práva členov rodiny. 

- Rodisko a bydlisko. 

- Vybavenie domácnosti: jednoduché stroje a prístroje v domácnosti, používanie výťahu, 

plynového variča, telefónu, elektrických spotrebičov. 

- Bezpečnosť v domácnosti: možnosti vzniku a šírenia požiaru, predchádzanie požiaru, 

nebezpečenstvo požiaru v byte, v budove, privolanie požiarnikov. 

Orientácia na mape a v miestnej krajine 

- Orientácia v obci – ulice, ich názvy, križovatky, význam orientačných tabúľ. 

- Dopravné značky, správanie sa chodcov, automobilistov, cyklistov na ceste, spôsoby 

riadenia križovatky, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov. 

- Poznávanie miestnej obce a okolitej krajiny, dominantné prvky obce, krajiny, 

pamätihodnosti, významné objekty, inštitúcie a zariadenia - obchod, služby, správne 

inštitúcie zdravotnícke zariadenia, stanica polície, požiarny útvar, kultúrne a športové 

zariadenia. 

- Charakteristika miestnej krajiny na základe pozorovania. 

- Jednoduchý opis krajiny: nížina, vrchovina, pohorie. 

- Krajina: mestská, vidiecka, zalesnená, nezalesnená, poľnohospodárska, priemyselná. 

- Chránené krajinné oblasti najbližšieho regiónu. 

- Najvýznamnejšie priemyselné a poľnohospodárske závody v okolí obce. 

- Dopravné spojenie: cesty, železnice, vodné cesty, letiská. 

- Mapa: farby na mape, značky, turistická mapa, automapa, orientácia na mape miestnej 

krajiny. 

- Určovanie hlavných svetových strán podľa slnka. 

- Mapa SR, poloha, hlavné mesto – Bratislava, susedné štáty. 

- Hranice štátu, hraničné priechody, colnice, pohraničná stráž, 

- Naše mesto, obec na mape, poloha, poloha vzhľadom k hlavnému mestu. 

Život ľudí v dávnej minulosti 

- Život ľudí v najstaršej minulosti, spôsob ich života: zberači a lovci, lovci mamutov, prví 

roľníci. 

Živá príroda 

- Hlavné znaky života. 

- Rozdelenie živej prírody: živočíchy a rastliny. 

Živočíchy 

- Cicavce – životné prostredie cicavcov, charakteristické znaky; hlavní predstavitelia: 

mačka, tur, ostatní predstavitelia: pes, myš, srna, význam a ochrana cicavcov. 

- Vtáky – životné prostredie vtákov, charakteristické znaky; hlavný predstaviteľ: holub, 

ostatní predstavitelia: hus, kura, lastovička, sova, význam a ochrana vtákov. 

- Plazy – životné prostredie plazov, charakteristické znaky; hlavní predstavitelia: jašterica, 

vretenica, ostatní predstavitelia: užovka, význam a ochrana plazov. 

- Obojživelníky – životné prostredie obojživelníkov, charakteristické znaky; hlavní 

predstavitelia: žaba, skokan zelený, ostatní predstavitelia: ropucha, rosnička, význam 

a ochrana obojživelníkov. 

- Ryby – životné prostredie rýb, charakteristické znaky; hlavný predstaviteľ: kapor, ostatní 

predstavitelia: šťuka, sardinka; význam a ochrana rýb. 

Rastliny 

- Spoločné znaky rastlín a živočíchov. 

- Charakteristické znaky rastlín. 
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- Rozdelenie rastlín – dreviny, byliny, 

- Dreviny: strom, ker; ihličnaté stromy – smrek; listnaté stromy – dub, čerešňa; ker – 

ríbezľa. 

- Byliny: púpava, pšenica, zemiak, pelargónia. 

- Význam a ochrana rastlín. 

Neživá príroda 

- Vzduch, voda, nerasty, horniny. 

Voda 

- V prírode a v živote človeka – kolobeh vody v prírode, povrchová a spodná voda, ochrana 

vôd, úprava vody a jej čistenie, minerálna voda a kúpele. 

Vzduch 

- Význam vzduchu pre život, prúdenie vzduchu, znečisťovanie vzduchu. 

Pôda 

- Význam pôdy, typy pôd, starostlivosť o pôdu: kyprenie, hnojenie, zavlažovanie, 

odvodňovanie, vplyv vonkajších činiteľov na pôdu, ochrana pôd. 

PROCES 
 Žiaci s AU alebo PVP s MP sa musia v prostredí v ktorom žijú cítiť bezpečne, musia 

vedieť kde má čo svoje miesto, musia vedieť kde a s čím môžu počítať. 

Pochopenie rodinných vzťahov môže byť pre žiaka problematické. Najzákladnejšie rodinné 

vzťahy – rodičia, súrodenci, starí rodičia poznajú, pretože ich bezprostredne prežívajú v 

každodennom živote. Niektoré z nich vedia aj bez pomoci vymenovať. Širšie rodinné vzťahy 

si osvojujú len veľmi ťažko, niekedy ich nezvládnu vôbec. Dôležité je spolupráca 

pedagóga s rodinou (napr. album s fotkami). 

Väčšina žiakov s AU alebo PVP s MP si neuvedomuje vlastné telo. Dokážu sa však 

mechanicky naučiť kritéria telesného zdravia, a na základe pravidiel ich aj dodržiavať. 

Pedagóg sa musí usilovať, aby žiak nadobudol čo najviac poznatkov o sebe samom, o ochrane 

svojho zdravia a zdravom životnom štýle primerane postihnutiu žiaka. 

Vychádzky a exkurzie umožnia žiakom priamo pozorovať napr. dianie v prírode, orientovať 

sa v okolí, spoznávať rôzne činnosti dospelých, atď. 

Sviatky, pamätné dni a významné udalosti žiakom pripomíname priebežne. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 
1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

CIELE 

- Tvoriť skupiny z rozličných predmetov, 
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- oboznámenie sa s tvarmi a povrchmi materiálov, 

- poznať farby, 

- orientovať sa v priestore, 

- pochopiť množstvo 5, 

- vedieť kresliť základné geometrické tvary podľa predlohy. 

OBSAH 

Porovnávanie predmetov podľa vlastností. 

Triedenie predmetov podľa vlastností. 

Vzťahy: väčší – menší. 

Orientácia v priestore, vzťahy: vpravo –vľavo. 

Číslo 5, počítanie do 5, čítanie a písanie číslice 5. 

Priraďovanie predmetov k číslu 5. 

Priraďovanie čísla 5 k predmetom. 

Kreslenie základných geometrických tvarov podľa predlohy, kruh, štvorec, obdĺžnik. 

2. úroveň 

CIELE 

- Osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 20, 

- osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20, bez prechodu cez 

desiatku, 

- osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

OBSAH 

Rad čísel od 10 do 20, vymenovanie radu názvov čísel, určovanie počtu predmetov počítaním 

po jednom, k číslu priradiť skupinu predmetov, čítanie a písanie číslic. 

Rozklad čísel v obore do 20. 

Usporiadanie a porovnávanie čísel v obore do 20, zápis pomocou znakov nerovnosti 

a rovnosti. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20 bez prechodu cez desiatku s pomocou názoru, zápis 

príkladov sčitovania a odčítavania v obore do 20. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Kupovanie, platenie a počítanie so skutočnými peniazmi: centami a eurami – iba mincami, 

maximálne bankovkou s hodnotou 5 eur. 

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. 

Valec – priraďovanie k názvu, triedenie a spoznanie valca medzi predmetmi každodenného 

života. 

3. úroveň 

CIELE 

- Vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla písomne v obore do 100, 

- riešiť slovné úlohy, 

- osvojiť si numeráciu prirodzených čísel v obore do 1000, 

- vedieť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore do 1000 spamäti a písomne, 

- osvojiť si násobenie a delenie v obore násobiliek do 60, 

- vedieť merať a rysovať úsečky danej dĺžky, 

- vedieť používať jednotky dĺžky: m, dm, cm, 

- pracovať s kružidlom. 

OBSAH 

Sčitovanie a odčítavanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ, v obore prirodzených 

čísel do 100. 

Sčitovanie a odčítavanie dvojciferných čísel s prechodom cez základ, v obore prirodzených 

čísel do 100. 
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Riešenie slovných úloh typu: o n viac, o n menej. 

Numerácia prirodzených čísel v obore do 1000, počítanie po stovkách, desiatkach, 

jednotkách, násobky čísel 10, 100, čítanie a písanie číslic, rád čísel tisícky, stovky, desiatky, 

jednotky, usporiadanie čísel, číselná os. 

Porovnávanie čísel, zápis pomocou znakov =, <, >. 

Riešenie jednoduchých nerovníc postupným dosadzovaním. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na porovnávanie čísel. 

Sčitovanie a odčítavanie prirodzených čísel do 1000 spamäti a písomne. 

Sčitovanie a odčítavanie násobkov 100. 

Pričítavanie jednociferných a dvojciferných čísel k násobkom 100. 

Odčítavanie jednociferných a dvojciferných čísel od násobkov 100. 

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 1000 bez prechodu cez základ. 

Precvičovanie a upevňovanie sčitovania a odčítavania v obore do 1000, vzťah: o n viac, o n 

menej. 

Riešenie slovných úloh. 

Násobenie a delenie v obore násobiliek do 60. 

Tvorenie a zápis príkladov násobenia a delenia v obore násobiliek do 60. 

Násobilka číslom 4, 5, 6 – pamäťový nácvik. 

Jednotka dĺžky – dm, meradlo s decimetrovou stupnicou. 

Jednotka dĺžky – m, meradlo s metrovou stupnicou. 

Premieňanie jednotiek: m – dm, m – cm, dm – cm. 

Meranie dĺžky úsečky s presnosťou na cm, dm. 

Rysovanie úsečiek danej dĺžky. 

Vytyčovanie úsečky v teréne a meranie dĺžky úsečky v m. 

Súčet dĺžok úsečiek – numericky. 

Rozdiel dĺžok úsečiek – numericky. 

Práca s kružidlom, rysovanie kružnice, pojmy: stred, polomer kružnice. 

PROCES 

 Žiaci na 1. úrovni si utvrdzujú získané vedomosti, vytvárajú skupiny z rozličných 

predmetov podľa danej vlastnosti, oboznamujú sa s tvarmi a povrchmi materiálov, učia sa 

kresliť kruh, štvorec a obdĺžnik podľa predlohy. Manipuláciou s predmetmi sa učia pochopiť 

množstvo 5, priradiť ho k číslu a naopak. Učia sa pravo-ľavej orientácii (nácvik vzhľadom k 

osobe žiaka). Pri výučbe je stále dôležitá vizualizácia a pre žiaka prijateľná, jasná štruktúra 

učiva. 

 Žiaci vzdelávaní na 2. úrovni sa zdokonaľujú v ponímaní času na hodiny. Najlepšie je 

nacvičovanie so skutočnými hodinami, aby žiaci neskôr nemali problém so 

zovšeobecňovaním. Pretože čas je veľmi abstraktný pojem, pri nácviku používame vizuálnu 

podporu. Zdokonaľujú sa v rozpoznávaní rovinných útvarov. Učia sa vyhľadávať medzi 

predmetmi každodenného života kocku a valec. Osvojujú si prvky numerácie a počtové 

výkony v obore do 20 bez prechodu cez desiatku. Nácvik určovania predmetov realizujeme 

počítaním po jednej. Problémom môže byť rozklad čísel. Stále využívame manipuláciu s 

predmetmi, skutočnými peniazmi. Na nácvik počtových výkonov využívame jednoduché, 

vizuálne, situačné úlohy. 

 Žiaci v 3. úrovni si utvrdzujú schopnosť sčitovať a odčitovať prirodzené čísla v obore 

do 100. Rozširujú si svoje vedomosti o násobenie a delenie v obore násobiliek do 60. Je 

potrebné zvážiť či pre daného žiaka nie je prijateľnejšou a napredujúcejšou formou výučby 

práca s pomocou kalkulačky. Dôležité je, aby žiak zvládol algoritmus požadovaného učiva 

a vedel ho využívať v čo najširšom okruhu situácii. Pri meraní dĺžok je dôležité, aby žiak 

vedel správne merať, aby si vedel vybrať správny druh meradla a hlavne, aby meranie vedel 
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využiť v bežnom živote. Pri rysovaní je dôležité aby žiak nemal problémy v priestorovej 

orientácii, inak sa stane táto výučba pre neho abstraktnou. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete pracovné vyučovanie. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej 

výchovy, školské dielne, počítačová učebňa, herňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch, 

- zvyšovať samostatnosť pri základných samoobslužných zručnostiach, 

- zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, 

- rozvíjať sociálne zručnosti, 

- rozvíjať schopnosť využívať voľný čas, 

- rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, 

- utvárať základné pracovné zručnosti, 

- poznávať rôzne materiály, 

- poznávať pracovné náradie. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Zvyšovanie samostatnosti pri osobnej hygiene. 

- Používanie hygienických potrieb. 

- Osvojenie si hygienických návykov s čiastočnou pomocou. 

- Hygiena na WC, splachovanie. 

- Mužské a ženské WC – rozlíšenie. 

- Vyzliekanie a obliekanie odevu s miernou pomocou. 

- Osvojiť si rozlíšenie prednej a zadnej časti oblečenia. 

- Obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou. 

- Osvojenie si základných stravovacích návykov. 

- Samostatné používanie lyžice pri jedle. 

- Používanie naberačky. 

- Zdvihnutie a pitie z pohára, ak je pohár držaný jednou rukou, vedieť ho položiť späť na 

stôl. 

- Zapínanie a rozopínanie veľkého gombíka s pomocou. 

- Používanie zipsu, patentov. 

Rozvoj jemnej motoriky 
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- Súvislé používanie iba jednej ruky pri manipulácii s kockami, lyžicou a pod. 

- Ukladanie piatich až šiestich kociek na seba po predvedení. 

- Zostavovanie sady vecí rôznymi spôsobmi. 

- Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína. 

- Tvarovanie modelovacej hmoty: plastelína, hlina a pod.. 

- Listovanie v knihe - viac listov spolu. 

- Používanie štipcov na bielizeň, kancelárske spinky. 

- Vkladanie predmetov do otvoru podľa tvaru a iných vlastností. 

- Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku. 

- Skrutkovanie do perforovanej dosky. 

- Skladanie jednoduchého puzzle. 

- Navliekanie rôznych predmetov: veľké korále, krúžky a pod. 

Práce v domácnosti 

- Primerané používanie predmetov každodenného života. 

- Odkladanie predmetov na určené miesto. 

- Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto. 

- Používanie ramienka na šaty. 

- Utieranie prachu podľa pokynov s miernou pomocou. 

- Polievanie kvetov podľa pokynov s miernou pomocou. 

- Zametanie a utieranie podlahy. 

- Pozbieranie odpadkov do koša. 

- Základy bezpečnosti v domácnosti, najmä v kuchyni. 

- Základy zložitejšieho prestierania k stolovaniu s miernou pomocou. 

- Osvojiť si základy bezpečnosti v kuchyni. 

- Udržiavanie poriadku na stole: odložiť špinavý riad, rozlíšiť špinavý a čistý riad, 

odkladanie čistého riadu na určené miesto. 

- Utieranie a umývanie stola. 

- Natieranie na chlieb. 

- Umývanie ovocia a zeleniny. 

- Nalievanie nápoja do pohárov, s pomocou. 

- Balenie a rozbaľovanie desiaty. 

Práce v dielni 

- Skladanie, prekladanie a lepenie papiera. 

- Rozkladanie a skladanie škatúľ. 

- Strihanie s pomocou: držať a pohybovať s papierom pri strihaní. 

- Skladanie mozaiky podľa farby a tvaru, postupnosti. 

- Montážne a demontážne práce so skladačkami. 

- Oboznámenie sa s náradím: kliešte. 

2. úroveň 

CIELE 

- Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a samoobslužných 

zručnostiach, 

- zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, 

- rozlišovať rôzne materiály, 

- rozvíjať schopnosť využívať voľný čas, 

- osvojiť si základné pracovné zručnosti a návyky potrebné pri práci v domácnosti, 

- osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom, 

- osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 
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- Opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej hygiene a hygienických návykoch 

a samoobslužných činnostiach osvojených v predchádzajúcom ročníku. 

- Zvyšovanie samostatnosti pri umývaní zubov. 

- Používanie kefky na nechty, vedieť rozlíšiť špinavé a čisté ruky. 

- Používanie príboru pri stolovaní podľa pokynov. 

- Úprava zovňajšku: používať hrebeň, urobiť si účes, skontrolovať svoj výzor v zrkadle. 

Práce v domácnosti 

- Opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku. 

- Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní predmetov na určené miesto, udržiavanie 

poriadku. 

- Zvyšovanie samostatnosti pri odkladaní odevu a obuvi na určené miesto. 

- Používanie ramienka na šaty. 

- Ukladanie a udržiavanie čistoty šiat podľa pokynov. 

- Utieranie prachu. 

- Utieranie a umývanie podlahy. 

- Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku. 

- Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení. 

- Navliekanie nite do veľkej ihly, urobiť uzol na konci nite. 

- Zložitejšie prestieranie k stolovaniu - plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár. 

- Umývanie a utieranie riadu. 

- Príprava jednoduchého jedla: natrieť chlieb, pečivo, uvariť zemiaky. 

- Umývanie, čistenie ovocia a zeleniny. 

- Príprava jednoduchého nápoja: malinovka, čaj, kakao. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie predmetov a rôznych materiálov. 

Manipulovanie s drobným materiálom. Opakovanie učiva z predchádzajúcich ročníkov. 

- Navíjanie vlny, špagátov a podobných materiálov na cievku. 

- Namotávanie vlny a špagátu na klbko. 

- Viazanie uzla a mašličky. 

- Navliekanie koralov podľa vzoru. 

- Prepichávanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť. 

- Splietanie bužírky, špagátu, vlny. 

Práce s papierom 

- Strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera. 

- Vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare. 

- Skladanie a prekladanie papiera. Rozkladanie a skladanie škatúľ. 

- Oblepovanie predmetov papierom. 

- Šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón. 

Práce s drevom 

- Opracovanie povrchu dreva brúsnym papierom. 

- Zatĺkanie a vyťahovanie klincov. 

- Úprava dreva pilníkom. 

Montážne a demontážne práce 

- Spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom. 

- Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním. 

- Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním. 

- Skladanie puzzle a mozaiky. 

Pestovateľské práce 

- Polievanie izbových rastlín, odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy, 
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ošetrovanie listov. 

- Rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy. 

- Siatie do riadkov a jamiek. 

- Pozorovanie klíčenia semien. 

- Pestovanie kvetín. 

- Pletie záhonov. 

3. úroveň 

CIELE 

- Upevňovať zručnosti získané v nižších ročníkoch, 

- rozvíjať estetické cítenie, 

- aktívne využívať voľný čas, 

- vytvárať stereotyp pri základných hygienických návykoch, samoobslužných zručnostiach 

a pri stolovaní, 

- rozlišovať rôzne materiály, spoznávať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať základné 

manuálne zručnosti pri práci s nimi, 

- osvojiť si základné vedomosti a pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach. 

OBSAH 

Samoobslužné činnosti 

- Osobná hygiena: samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého 

tela, čistenie zubov, čistenie a úprava nechtov, česanie. 

- Upevňovanie schopnosti výberu oblečenia podľa počasia a ročných období, upravovanie 

a kontrola vzhľadu. 

- Dodržiavanie čistoty pri stolovaní. 

- Ošetrovanie drobných poranení. 

Práce v domácnosti 

- Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku. 

- Utieranie prachu, umývanie podlahy, zametanie a vysávanie. Vetranie. 

- Umývanie WC, umývadla, vane, zrkadla a pod. 

- Primerané používanie predmetov. 

- Prestieranie k stolovaniu, úprava stola. 

- Umývanie, utieranie a odkladanie riadu na určené miesto. 

- Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier. 

- Krájanie chleba nožom a na ručnom krájači. 

- Príprava jednoduchých pokrmov: natierať chlieb, pečivo, pripraviť obložené chlebíčky. 

- Používanie elektrickej varnej kanvice a sporáka. 

- Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača a iných kuchynských 

nástrojov a spotrebičov. 

- Príprava jednoduchého nápoja: malinovka, mlieko, čaj, kakao, biela káva. 

- Príprava jedál z vajíčok: varené vajíčka na tvrdo a na mäkko, praženica, volské oko. 

- Príprava nátierok a jednoduchých šalátov. 

- Príprava jednoduchých jedál: varené zemiaky, párky, polievka, kaša, puding, cestoviny, 

ryža. 

- Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni. 

- Šitie základnými stehmi, šitie jednoslučkovým stehom. 

- Prišívanie gombíka, patentky, háčka. 

- Jednoduché opravy odevov. Plátanie. 

- Háčkovanie: retiazka, krátky stĺpik, dlhý stĺpik. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom 

- Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 
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nalepovanie, zlepovanie. Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, 

nadväzovanie a spletanie drobného materiálu. Kombinovanie rozličného materiálu. 

- Vytváranie mozaík, vzorov. 

Práce s papierom 

- Práca s papierom a kartónom: meranie, strihanie, rezanie, narezávanie podľa pravítka, 

ohýbanie, prebíjanie, oblepovanie. 

- Zhotovovanie zložitejších skladačiek, vyhotovovanie kužeľovitých modelov 

a papierových plastík. Oblepovanie predmetov papierom. 

- Zošívanie listov osmičkovým a dvojslučkovým stehom. 

Práce s drevom 

- Štruktúra dreva, delenie, rezanie a štiepanie dreva podľa štruktúry materiálu. 

- Rozlišovanie tvrdého a mäkkého dreva. 

- Práca s mäkkým drevom: meranie, upínanie, rezanie, orezávanie, hladenie, vŕtanie, 

spájanie klincami, morenie. 

- Rezanie a opracovávanie tvrdého dreva. 

Práce s kovom 

- Vytváranie výrobkov z mäkkého drôtu a plechových pásikov podľa nákresu. 

Práce z kože a koženky 

- Pracovné činnosti: vystrihovanie, vysekávanie, rezanie podľa kovového pravítka, 

zošívanie. 

Práce s plastmi 

- Oboznámenie sa zo základnými vlastnosťami penového polystyrénu a jeho použitím. 

- Osvojenie si základných pracovných zručností používaných pri práci s penovým 

polystyrénom: rezanie s ručnou pílou, krájanie ostrým nožom, opracúvanie pilníkom 

a brúsnym papierom, lepenie, farbenie. 

Montážne a demontážne práce 

- Zostavovanie zložitejších modelov z plastových a kovových stavebníc. 

- Zostavovanie modelov z kartónových vystrihovačiek. 

- Skladanie puzzle. 

Pestovateľské práce 

- Ošetrovanie a presádzanie izbových rastlín. 

- Pripravovanie záhonov na siate. 

- Siatie, hnojenie, pletie, polievanie a okopávanie záhonov. 

- Sadenie sadeníc, priesad, cibúľ a semien. 

- Pestovanie kvetín a zeleniny. Starostlivosť o okrasné kry. 

- Práca s klíčidlami. 

- Práca s okopaninami, pestovanie zemiakov. 

- Oboznámenie sa s hlavnými druhmi burín. 

- Poznávanie a zber liečivých rastlín: výroba herbáru. 

- Zber úrody. 

- Pozorovanie prírody v parku, v sade a v záhrade. 

 

PROCES 

 Žiaci 1. úrovne si zvyšujú samostatnosť a rozširujú si jednoduché pracovné zručnosti v 

domácnosti a v dielni. Pri činnostiach musí byť zaistená bezpečnosť žiakov, tak isto je 

potrebné, aby si žiaci osvojili základné bezpečnostné pravidlá. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa, učebňa pracovnej a výtvarnej výchovy. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň 

CIELE 

- Získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich ročníkov ďalej zdokonaľovať, 

rozvíjať a dopĺňať, 

- rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

- rozvíjať percepciu, 

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- zúčastňovať sa na skupinových výtvarných aktivitách. 

OBSAH 

Na základe priameho pozorovania prírodnín, sledovaním ich tvarov, štruktúr, farebnosti, 

vedieme žiakov k pokusom o výtvarné stvárnenie skutočnosti - kôra stromov, rastliny, konáre, 

listy. Prírodné materiály dotvárajú a výtvarne s nimi pracujú – odtláčajú, vtláčajú do 

vhodných materiálov, nalepujú, prenášajú na plochy. 

Kresba (ceruza, rudka, fixka, voskový pastel, suchý pastel) 

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu – lopta, snehuliak, slnko, jablko, zo štvorca 

– šatka, utierka, z obdĺžnika – dvere, okno, kniha. 

- Maľovanky – vyfarbovanie. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- Žiakov vedieme k pochopeniu jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie. 

- Kresby vychádzajúce z farebných škvŕn, z čiar, vlnoviek. Dbáme na vhodný výber farieb 

v dvoj - trojfarebných kombináciách. 

Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína) 

- Poznávanie základných vlastnosti modelovacích materiálov. 

- Modelovanie základných tvarov z modelovacej hmoty: guľka, valček, placka. 

- Modelovanie jednoduchej skutočnosti - ovocie, zelenina, nádoby, hračky, atď. 

PROCES 

 Dôležitá je spontánna spolupráca žiaka s učiteľom pri vykonávaní výtvarných aktivít. 

Nastupuje zvyšovanie miery sociálne prijateľnej formy kooperácie s jedným alebo s 

viacerými spolužiakmi, zvyšovanie samostatnosti pri vykonávaní výtvarných aktivít. 

2. úroveň 

CIELE 

- Upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 
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- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách, 

- prijať pravidlá pri rôznych aktivitách, 

- prispôsobovať sa požiadavkám skupiny. 

OBSAH 

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín, 

vedieme žiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. 

Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta blízkeho žiakom, z ich priamych zážitkov 

a skúseností. Realizujeme návštevy výstav výtvarných prác detí. 

Kresba (ceruza, rudka, fixka, suchý pastel, voskový pastel) 

- Kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu, zo štvorca a z obdĺžnika. 

- Kresba ľudskej postavy. 

- Koláž – textil, papier a dokresľovanie – dekoratívny motív. 

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, akvarelové farby) 

- Poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu, husté a riedke 

farby, svetlé a tmavé farby. 

- Kontrast farieb – radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov. 

- Pochopenie jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie. Dbáme o vhodný 

výber farieb v dvoj - trojfarebných kombináciách. 

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit) 

- Modelovanie v piesku. 

- Vykrajovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičky. 

- Tvarovanie modelovacej hmoty pomocou drievka a špachtle. 

- Dotváranie modelu iným drobným materiálom. 

- Modelovanie zložitejších predmetov: pletená vianočka, korbáč, zvieratká a iné. 

3. úroveň 

CIELE 

- Získané poznatky a výtvarné zručnosti z predchádzajúcich ročníkov ďalej zdokonaľovať, 

rozvíjať a dopĺňať, 

- rozvíjať priestorovú pamäť, 

- zúčastňovať sa na spoločných výtvarných aktivitách, 

- zvládnuť prispôsobovanie sa požiadavkám skupiny. 

OBSAH 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Pri voľbe námetov vychádzame zo sveta blízkeho deťom, z ich priamych zážitkov a 

skúseností - z vychádzok, pracovných činností, zo života v rodine, v škole, na ulici, v 

obchode, dopravnom prostriedku a pod.. 

Ďalším zdrojom námetov sú ilustrácie filmových, divadelných a literárnych útvarov. 

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby, pozorovania prírodnín vedieme 

žiakov k zachyteniu reality a k jej výtvarnému stvárneniu. Upozorňujeme na proporcionálne 

vzťahy jednotlivých častí k celku, šírky k výške a pod. 

Žiakov učíme využívať kontrast svetlých a tmavých tónov, studených a teplých farieb. 

Výtvarné techniky: kresba, maľba, kombinované a materiálové techniky - koláž, textilná 

aplikácia, mozaika. 

Výtvarné materiály: tuš, rudka, mäkká ceruzka, akvarel, tempera, fixky, farebný papier, 

časopisy, textil a iné. 

Práca s výtvarnými prostriedkami 

V kompozíciách vychádzame z osvojených základných poznatkov z predošlého ročníka. 

Odporúčame realizovať rastlinný, vecný, figuratívny i geometrický dekoratívny motív. 

Používať šablónu, ktorú učíme zhotovovať samostatne. Využívať pritom zjednodušené 
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štylizované tvary. Dbať na vhodnú jednoduchú farebnú kombináciu. Opäť uplatňovať kontrast 

tmavých, svetlých, teplých a studených farieb. 

Maľba (akvarel), kombinované techniky - modrotlač (odkrývacia technika, vosková rezerva), 

batika. 

V priestorovom vytváraní uplatňujeme a dopĺňame poznatky a výtvarné zručnosti z 

predošlého ročníka. Modelujeme dvoj a trojrozmerné plastiky jednoduchých štylizovaných 

tvarov. Námety volíme analogicky s oblasťou - výtvarné osvojovanie skutočnosti. 

Modelovanie (hlina, sadra, plastelína, modurit), kašírovanie (noviny, papierová buničina, 

škrob, voda). 

Plastiky z rôzneho materiálu (látka, farebný papier, kartónové škatuľky, prírodniny, drevo ...). 

Výtvarné umenie 

Návštevy výstav výtvarných prác detí, umelcov, ľudových umelcov, remeselníkov, múzeí. 

Vychádzky zamerané na okolitú architektúru. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová 

učebňa a rytmicko-pohybová učebňa. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

CIELE 

- Rozvíjať interakcie vo dvojici, 

- budovať základy hudobných interakcií v skupine, 

- rozvíjať sluchové vnímanie spievaného slova, 

- osvojiť si jednoduché piesne a riekanky (POZOR na tie deti s autizmom, ktoré majú 

sklony k verbálnym rituálom, nefunkčnému memorovaniu a rutinám vo verbálnej oblasti). 

OBSAH 

Vytváranie interakcií s viacerými žiakmi naraz a medzi nimi navzájom prostredníctvom 

hudobných aktivít, podľa individuálnych schopností a celkového charakteru skupiny. 

Počúvanie jednoduchých piesní (rôzny žáner, vo veľkej miere závislý od individuálnych 

osobitostí každého žiaka). 

Rozlišovanie jednotlivých spievaných slov piesní, s príp. rytmizáciou, hrou na telo a pod.. 

Učenie sa jednoduchých piesní a riekaniek (výber individuálne závislý na preferencii žiaka. 

POZOR: zvážiť výber tohto obsahu u žiakov s AU alebo PVP s MP so sklonom k verbálnym 

rituálom.). 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: piaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín  v predmete telesná výchova. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v rytmicko-pohybovej učebni, 

v ďalších odborných učebniach a v priestoroch školského areálu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE 

- Spontánna spolupráca s učiteľom pri vykonávaní pohybových aktivít, 

- zvyšovanie miery sociálne prijateľnej formy kooperácie s jedným alebo s viacerými 

spolužiakmi, 

- zvyšovanie samostatnosti pri vykonávaní pohybových aktivít, 

- rozvoj preverbálnych schopností, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností vo vzťahu k pohybovým aktivitám, 

- prijímanie fyzického kontaktu, 

- učenie prijímaniu pravidiel, 

- učenie kooperácie, rozvoj interakčnej kooperácie, 

- vytváranie sebakontroly, 

- učenie prispôsobenia sa k požiadavkám skupiny, 

- rozvíjanie schopnosti zúčastňovať sa spoločných pohybových aktivít pomocou 

napodobňovania, 

- učenie poradovosti. 

OBSAH 

Pohybové hry, zamerané na uvedomovanie si telesnej schémy. 

Riekanky, detské pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít, resp. rolové hry, 

kontaktné hry, zrkadlo, imitovanie, odovzdávanie. 

Loptové hry zamerané na rozvoj preverbálnej formy komunikácie a na rozvoj expresívnej 

zložky reči. 

Aktivity na cvičenie rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

PROCES 

Súčasťou väčšiny aktivít je zvládanie krátkych sociálnych situácií – pohybové činnosti (hry) 

vykonávané v kooperácii s jedným alebo s viacerými spolužiakmi. 

2. úroveň 

CIELE 
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- Zvládanie zmeny formy vykonávanej aktivity, 

- zvládanie personálnej zmeny, 

- generalizácia ovládaných zručností v zmenenom vonkajšom prostredí, 

- dodržiavanie pravidiel hrových a pohybových aktivít. 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov s prioritou verbálnych, 

- prijímanie fyzického kontaktu, 

- dodržiavanie určených pravidiel, 

- vytvorenie sebakontroly, 

- interakčná kooperácia, 

- prispôsobenie sa požiadavkám skupiny, 

- napodobňovanie pri pohybových aktivitách, 

- dodržiavanie poradovosti, 

- rozvoj kreativity a improvizačnej schopnosti. 

OBSAH 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom 

chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a 

gymnastické cvičenia. 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. 

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Nácvik chôdze po schodoch hore a dolu striedavo ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo 

dvojiciach s držaním sa za ruky. 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za určeným spolužiakom. 

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej a druhej nohe, skoky 

z miesta, skok cez čiaru, lano položené na zem. 

Lezenie - upevňovanie lezenia po kolenách smerom dopredu. Lezenie dopredu vizuálne 

vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, lavička, švédska debna, 

obruče na stojanoch, lezenie nahor po nízkom rebríku (ribstol) maximálne do výšky 1 m. 

Spúšťanie sa na kĺzačke. 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Nácvik hádzania lopty učiteľovi, spolužiakovi. 

Hádzanie lopty do terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. 

Prehadzovanie lopty cez nízke prekážky. 

Gymnastické cvičenia - prechod po lavičke s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. 

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie sa bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr.: 

niektoré jednoduché one brain cvičenia). 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. 

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe, udávanom učiteľom. 

Ich zmena je signalizovaná zvukom píšťalky. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia vo dvojiciach pri držaní sa za ruky 

v kombinácii učiteľ a žiak. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia - uvedomovanie si telesnej schémy. 
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Utvrdzovanie nacvičených cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

PROCES 

 Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza 

z ich repertoáru realizovaného v predchádzajúcom ročníku. Pri plánovaní telovýchovných 

aktivít je zameranie najmä na upevňovanie už nadobudnutých schopností a zručností 

jednotlivých žiakov, doteraz vykonávaných pohybových aktivít a na ich rozširovanie najmä 

z nasledujúcich aspektov: 

- využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho 

zasahovanie učiteľa (5-10 min.), 

- iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom pohybových aktivít so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovania učiteľa (3-5 min.), 

- bez väčších ťažkostí vedieť sa prispôsobiť zmenenému prostrediu, personálnej zmene. 

3. úroveň 

CIELE 

- Vykonávanie pohybových aktivít s dôrazom na ich generalizáciu v zmenenom vonkajšom 

prostredí, na zmenu formy vykonávanie aktivity a na personálnu zmenu, 

- dodržiavanie pravidiel hrových a pohybových aktivít, 

- vytváranie pohybových zručností a návykov potrebných pre pracovné a spoločenské 

začlenenie žiakov s autizmom do majoritnej spoločnosti, 

- funkčné používanie verbálnych komunikačných prostriedkov v súvislosti s pohybovými 

aktivitami, 

- základy kreativity a improvizácie. 

OBSAH 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom 

chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh,, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a 

gymnastické cvičenia. 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. 

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Nácvik chôdze po schodoch na hor a dole striedavo ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo 

dvojiciach s držaním sa za ruky. 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom. 

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky 

z miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Skoky – poskok na mieste, znožmo 

a striedavo na jednej a na druhej nohe, skok cez čiaru, skok z výšky (10-15 cm). 

Lezenie - upevňovanie lezenia v pred po kolenách. Lezenie v pred danou vizuálne 

vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, 

švédske lavičky, švédske debny, obruče na stojančekoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Lezenie 

v pred, podliezanie (pod stolom), preliezanie prekážok (max do výšky 20 cm). 

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty, gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, do cieľa, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. 

Gymnastické cvičenia - prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. 

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie sa bokom v ľahu na rovnej podložky s 

vystretými nohami. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. 
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niektoré jednoduché one brain cvičenia). 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období plávanie. 

Prechádzky s konkrétnym cieľom - návšteva verejných priestranstiev s cieľom rozvíjať ďalšiu 

zručnosť – napr. hra na ihrisku v spoločnosti neznámych detí, spoločný presun, cestovanie 

verejnými dopravnými prostriedkami. 

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. 

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe, ktorého zmena je 

signalizovaná zvukom píšťalky a udávaná učiteľom. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia sa vo dvojiciach – učiteľ a žiak. 

Koordinačné a relaxačné cvičenia . uvedomovanie si telesnej schémy. Opakovanie a 

utvrdzovanie nacvičených cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

PROCES 

 Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza 

z ich repertoáru realizovaného v predchádzajúcom ročníku. Pri plánovaní a realizácii 

telovýchovných aktivít je zameranie najmä na: 

- vytváranie, príp. upevňovanie schopnosti žiaka imitovať pohybové aktivity 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne prispôsobiť sa skupine a skupinovej aktivite, 

- na rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie učiteľa (5 - 10 min.), 

- rozvíjanie schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovania učiteľa (5 - 10 min.), 

- odbúravanie žiakovho lipnutia na nemennosti – nácvik akceptovania zmeneného 

prostredia a personálnej zmeny pri telovýchovných aktivitách. 
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6. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodina týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovanie náboženstva je priestor, kde sa deti učia kresťanským postojom 

a kresťanskému životu. Z antropologického uhla pohľadu ide o to, aby žiak objavil svoju 

osobnú originalitu, svoju identitu a svoje miesto v ľudskom  spoločenstve.  

Na cirkevnej ZŠ pre žiakov s autizmom  sa katolícke náboženstvo  vyučuje ako 

povinný predmet.  

Obsah  katolíckeho náboženstva pre tento 2. ročník predstavuje ročníkovú tému „Cesta 

nádeje“.  

Ročníkový symbol - KOTVA 

Dôležitým prameňom chápania viery sú znaky, obrazy a symboly. Prostredníctvom 

viditeľného predmetu môžeme vstúpiť do duchovného sveta, ktorý je neviditeľný, ale ktorý 

intuitívne vnímame. Symboly spájajú reálne obrazy s predstavami v podvedomí – vyjadrujú 

to, čo nevidíme, čo je ukryté v našom podvedomí. 

V tomto ročníku pracujeme so symbolom kotva. Pre lepšie uchopenie významu symbolu, 

rozvíjame  ho v štyroch rovinách. 

 

2. Organizácia predmetu 
ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete katolícke náboženstvo, čo je 

v porovnaní so ŠVP navýšenie o 1 hodinu. Počet hodín je navýšený, so zohľadnením 

zamerania školy ( cirkevná škola ). 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

3. Ciele predmetu  
Ročníkový cieľ: Objaviť rozmer nádeje v osobnom živote.  

- spoznávať základné pravidlá pre komunikáciu s Bohom a pre vzájomné medziľudské 

spolunažívanie.  

- spoznať sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie ako dar, 

-  prijať pozvanie k životu v spoločenstve veriacich ľudí, ktorí sa podieľajú na budovaní 

občianskej spoločnosti 

 

3.1 Špecifikácia cieľov pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami ( bez mentálneho postihnutia)  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov s autizmom, ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu a kvantitu 
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dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať aj na momentálny psychický 

stav žiaka. 

 

4. Obsah predmetu 

l.   Odpúšťame si navzájom 

Môj postoj k sebe a k ľuďom 

Môj postoj k Bohu 

Ježiš chce byť hosťom u Zacheja 

Ježišmi odpúšťa ľuďom  

Ježiš uzdravuje – telo aj dušu 

ll.  Boh nám odpúšťa 

Šťastie a dobro človeka 

Hriech a jeho následky /vina, previnenie/ 

Sviatosti  - znamenia Božej lásky /krst, sviatosť zmierenia/ 

Sviatosť zmierenia  - sviatosť uzdravenia 

lll. Konáme dobré skutky 

Priatelia 

Keď pomáham iným, pomáham aj sebe 

Chcem byť ako Ježiš 

Ježiš ide v ústrety  ľuďom 

Ježiš pomáha 

Boh sa o nás stará 

lV. Rozprávame sa s ľuďmi  

Formy rozhovoru 

Rozhovor zbližuje ľudí 

V.  Rozprávame sa s Bohom 

Boh sa nám prihovára 

Hovoríme s Bohom 

Ježiš nás učí modliť sa - modlitba „Otče náš“. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
Čítanie a literárna výchova, gramatika, sloh 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Organizácia predmetu 
ŠkVP určuje dotáciu 5 vyučovacích hodín v predmete slovenský jazyk a literatúra. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  
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CIELE:  

Utvrdiť čítanie a písanie písmen naučených v predchádzajúcich ročníkoch,  

naučiť sa čítať a písať ďalšie písmená abecedy,  

čítať zmysluplné slabiky a krátke slová s ďalšími, postupne osvojovanými si písmenami,  

vedieť napísať svoje meno a priezvisko,  

vedieť sa sústrediť pri počúvaní reprodukovanej rozprávky, príbehu,  

vedieť vyjadriť správnosť, resp. nesprávnosť konania postáv, resp. svoje pocity („páči sa mi, 

nepáči sa mi“).  

OBSAH:  

Čítanie a literárna výchova  

Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen a ich zoskupenia v slabikách a slovách z 

predchádzajúcich ročníkov.  

Oboznámenie sa s čítaním ďalších písmen abecedy: y – ý, h, k, c, r.  

Automatizácia čítania doteraz nacvičených slov v krátkom texte.  

Nácvik čítania slov s dvojhláskami ia, ie, iu.  

Využívanie interpunkcie zaznamenanej v texte pri nácviku intonácie pri čítaní – bodka,  

otáznik.  

Učiť sa spoznávať zo slov a modulácie hlasu pocity – radosť, hnev, smútok. 

Na základe konania postáv rozlišovať dobro a zlo.  

Gramatika  

Opakovanie a utvrdzovanie písania písmen a slov nacvičených v predchádzajúcich ročníkoch. 

Nácvik písania ďalších písmen abecedy.  

Sloh  

Učiť sa rozlíšiť, ktoré obrázky z ponúknutého súboru súvisia s vypočutým textom (príbehom) 

a ktoré s ním nesúvisia.  

Učiť sa napísať svoje meno s priezviskom a adresu bydliska (aj s ulicou a číslom domu).  

PROCES 

Pri písaní písmen a slov vo vyučovacej zložke gramatika nacvičujeme aj písané tvary malej a 

veľkej abecedy len v prípade, že to žiak zvláda bez väčších problémov; v prípadoch, kde 

písanie písaných tvarov písmen je pre žiaka komplikáciou, od neho upúšťame. Literárnu 

výchovu a sloh možno spájať do spoločnej vyučovacej jednotky, nakoľko na tejto úrovni je 

zložka čítanie vo veľkej miere venovaná nácviku čítania z technickej stránky. 

2. úroveň  

CIELE:  

Rozšíriť osobný frekvenčný slovník pre čítanie, – oboznámiť žiaka s písmenami „ŕ, ĺ“ a 

spoluhláskovými skupinami vo fonémach „dz, dž”,  

vedieť napísať vlastné mená osôb s veľkým začiatočným písmenom,  

vedieť udržať pozornosť pri počúvaní reprodukovaného textu v predĺženom čase,  

vedieť napísať svoje meno s priezviskom a adresu bydliska, vedieť napísať meno a priezvisko 

svojej matky a otca, vedieť vymenovať postavy z príbehy.  

OBSAH: 

Čítanie a literárna výchova  

Opakovanie čítania doteraz naučených písmen.  

Opakovanie čítania známych slov (nachádzajúcich sa v osobnom frekvenčnom slovníku). 

Nácvik čítania textu, spojený s rozširovaním osobného frekvenčného slovníka z oblasti podľa  

záujmov žiaka.  

Počúvanie umeleckého textu – rozprávky, veršované príbehy, v učiteľovom podaní aj v 

reprodukovanej podobe.  

Tvorenie odpovedí k otázkam z textu prečítaného učiteľom – vymenovať postavy z príbehu,  

vedieť povedať, ktorá osoba (zvieratko) čo robilo, vyjadriť spoznanie rozlíšenie dobra a zla, 
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správnosti a nesprávnosti konania postáv a vyjadriť vlastné pocity („čo sa mi páči, nepáči.”). 

Gramatika  

Nácvik písania nových písmen nacvičovaných v zložke čítanie.  

Nácvik a upevňovanie písania vlastných mien osôb s veľkým začiatočným písmenom s 

predlohou (ak žiak nepoužíva pri písaní iba veľké tlačené písmená).  

Písanie bez písomnej predlohy – pomenovanie javov a predmetov podľa jednoduchých 

ilustrácií a ich zaznamenanie slovom.  

Sloh  

Nácvik a upevňovanie napísania svojho mena, priezviska, adresy (bez predlohy).  

Nácvik a upevňovanie napísania mena a priezviska matky, otca, prípadne súrodencov, svojej 

učiteľky, názov školy a pod. (s predlohou).  

3. úroveň  

CIELE:  

Naučiť sa poradie foném v slovenskej abecede,  

vedieť rozlíšiť rod a číslo podstatných mien,  

vedieť rozlíšiť životnosť podstatných mien mužského rodu,  

vedieť vyhľadať sloveso v rade slov,  

vedieť určiť zmenu významu oznámenia pri zmene predložky pri slove,  

vedieť použiť osobné zámeno namiesto podstatného mena.  

OBSAH:  

Čítanie a literárna výchova  

Zlepšovanie plynulosti čítania a intonácie oznamovacích a opytovacích viet.  

Čítanie s porozumením – nacvičovať zapamätanie si obsahu prečítaného textu – podľa  

kontrolných otázok.  

Zoznamovanie sa s detskými literárnymi dielami prostredníctvom nahrávok a televíznych a 

rozhlasových relácií (ľudové rozprávky, príbehy z prírody, príbehy o deťoch... – žáner sa 

určuje podľa záujmov žiaka).  

Gramatika  

Nácvik slovenskej abecedy spamäti v nasledovnom poradí (bez písmen s dĺžňami): A B C Č 

//D Ď E F //G H CH I //J K L M //N Ň O P //Q R S Š //T Ť U V //W X Y Z Ž (pozri proces).  

Oboznámiť sa s obojakými spoluhláskami „b, p, m” a s významom ich pomenovania 

(„obojaké“ = po nich sa v niektorých slovách píše „mäkké i“ a v iných „tvrdé y“ – naučíme 

sa, v ktorých slovách treba napísať vždy „tvrdé y“ – z vybraných slov po „b, p, m“, vyberieme 

len tie, s ktorými sa žiak najčastejšie stretáva).  

Nácvik vyhľadania slovesa v rade slov.  

Oboznamovanie žiakov so zmenou významu na základe zmeny predložky ilustrovať 

obrázkami (príklad: „Mačička je pod stolom.“ keď zameníme kartičku s predložkou za inú, 

zmeníme aj umiestnenie mačky napr. m. je NA stole, ... PRI stole, deti idú DO mesta (tvárou 

k mestu), deti idú Z mesta (chrbtom k mestu...), deti sú V meste a pod.  

Nacvičovanie osobných zámen v nominatíve ja, ty, on, ona, my, vy, oni (ony) ako ich náhrady 

za podstatné mená označujúce osoby (zámeno „ono“ vzhľadom na jeho zriedkavé využívanie 

v bežnom jazyku nie je potrebné preberať).  

Sloh  

Nácvik správnej štylizácie viet – v poradí: Kto/čo robí (t. j. na prvom mieste stojí „kto“ alebo 

„čo“, na druhom „čo robí“ = podmet s prísudkom (názvy vetných členov nepoužívame), 

príklad: „Chlapec píše.“ vetu možno ďalej rozvíjať po položení otázky „Aký?“ – „Malý 

chlapec píše“.; „Ako?“ – „Chlapec pekne píše.“.  

Určovanie správneho poradia slov vo vetách uvedeného typu.  

Formulovanie jednoduchých viet písomných odpovedí na otázky.  

Rozprávanie krátkeho príbehu podľa série obrázkov.  
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PROCES  

Nácvik radu písmen v abecede sa nacvičuje postupne po vyznačených skupinách (štvoriciach 

oddelených dvomi lomkami) a to popri vyučovaní iného učiva čítania a gramatiky. To 

znamená, že sa abeceda neučí v jednom časovom slede, ale žiakovi je potrebné poskytnúť 

dostatočný čas a dostatočný počet opakovaní na jej trvalé ukotvenie v pamäti.  

Pri nácviku vybavovania si písomnej podoby slova v zložke gramatika postupujeme tak, že 

žiak najskôr pomenuje pred neho predložený predmet alebo obrázok, potom sa k nemu priloží 

pomenovanie predmetu, ktoré žiak odpíše – takým tvarom písma, ktoré používa (písané alebo 

tlačené, resp. paličkové); neskôr sa mu písomná predloha nacvičovaných slov nepredkladá, 

iba dodatočne, na kontrolu, ak urobil v slove chybu.  

Rozširovanie viet o vlastnosti a činnosti sa nacvičuje pomocou kartičiek so slovami aj s 

obrázkami.  

Pri čítaní sa už dbá nielen na technickú stránku prečítaných slov v texte, ale na tejto úrovni 

vyučovania slovenského jazyka sa už postupne uplatňuje intonáciu oznamovacej vety a 

otázky, prípadne aj prejavenia radosti, smútku.  

Slohová výchova je zameraná na zaznamenanie deja z príbehu zaradeného v literárnej 

výchove na základe otázok – buď napísaním jednoduchých viet na základe otázok položených 

učiteľom alebo vybraním obrázkov k textu a ich zoradením podľa vývinu deja (vystihnúť 

začiatok a koniec prečítaného textu, príbehu).  

V rámci slohovej výchovy sa nacvičuje, alebo upevňuje v nadväznosti na medzipredmetové 

vzťahy, aj zvládnutie základnej sociálnej zručnosti – vedieť napísať svoje meno a priezvisko a 

adresu, naučiť sa vyhľadať spomedzi iných svoje meno, priezvisko, ulicu, na ktorej žiak býva, 

mesto, ulicu, na ktorej je jeho škola, meno učiteľky, svojich rodičov, súrodencov. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 5 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, oproti ŠVP sme navýšili počet hodín o 1 vyučovaciu 

hodinu na upevňovanie sebaobslužných návykov.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE:  

- Nepretržite udržiavať expresívne vyjadrovanie potrieb symbolmi a ak je to možné rozširovať 

o vyjadrenia ďalších potrieb,  
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- spontánne vyjadrovať potrebu nasýtiť hlad a smäd a vykonať hygienické potreby 

prostredníctvom komunikačného symbolu na úrovni primeranej porozumeniu nezávisle na 

situačnom kontexte,  

- spontánne vyjadrovať ďalšie potreby, nezávisle na situačnom kontexte, 

- spontánne vyjadrovať súhlas a nesúhlas v sociálnych interakciách sociálne prijateľným  

spôsobom, 

- rozvíjať schopnosti neverbálnej imitácie, 

- využívať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb, na plánovanie blízkej budúcnosti, 

- spontánne aplikovať pravidlo kooperácie (pravidlo: "Ideš ty idem ja") v rámci skupiny  

detí, 

- učiť sa ďalšie vedomosti a informácie o sebe samom a najbližších a sprostredkovať ich 

okoliu sociálne prijateľným neverbálnym spôsobom, 

- udržiavať osvojené zručnosti sociálnej kooperácie v prirodzených situáciách interakcií s 

deťmi i dospelými,  

- nepretržite udržiavať dosiahnutú úroveň samostatnosti a nezávislosti v oblasti sebaobsluhy a 

domácich zručností (s vizualizáciou potrebnou na udržanie dosiahnutej miery samostatnosti),  

- zmierňovať odlišnosti v oblasti stravovacích návykov.  

OBSAH:  

Zámerné vyvolávanie situácií, ktoré motivujú k vyjadrovaniu potrieb žiakom (tak, aby už 

naučené komunikačné prostriedky/ symboly boli upevňované ich neustálym používaním v 

primeraných situáciách).  

Vyjadrovanie súhlasu a odmietnutia v situáciách bežného života, primerane k sociálnemu 

kontextu.  

Neverbálna imitácia: ukázanie na pery, atď., imitácia pohybov a výrazov tváre: -

napodobňovanie fúkania, napodobňovanie otvárania úst, napodobňovanie pohybov tváre s 

ostro kontrastujúcim hrubomotorickým pohybom, napodobňovanie vyplazovať jazyk, iné: 

oblizovanie pier, zahryznutie do vrchnej pery, stlačenie pier dovedna, umiestnenie  jazyka 

medzi zuby a súčasné fúkanie atď.;  

Rozvíjanie neverbálnej komunikácie s žiakom na plánovanie aktivít blízkej budúcnosti 

(víkendu, budúceho týždňa).  

Upevňovanie znalosti základných osobných údajov/ informácií o sebe samom a svojich 

najbližších a vyjadrovať ich primeranými komunikačnými prostriedkami v adekvátnych 

situáciách.  

Formou skupinových neverbálnych rozhovorov (s použitím neverbálnych komunikačných 

prostriedkov) podmieňovaných vonkajšou motiváciou učenie prvkov spoločnej pozornosti a 

ich uplatnenie v sociálnej komunikácii.  

Podporovanie vokalizácie (kedykoľvek, keď žiak vydá zvuk podobný reči, pochváľte ho, príp. 

po ňom opakujte. Zaznamenávajte si každú situáciu, v ktorej je vysoký výskyt spontánnej 

vokalizácie. spievajte, požívajte hudbu a predmety, vydávajúce zvuky.).  

Manipulácia s predmetom spojená so zvukom (Učiteľ urobí činnosť s predmetom a súčasne 

produkuje zvuk charakteristický pre daný predmet: auto + „vrŕŕ“.).  

Postupné navykanie na hygienické návyky súvisiace s dospievaním (používanie 

antiperspirantu, hygienickej vložky a pod.).  

Používanie jednoduchých kuchynských spotrebičov pod dohľadom učiteľa, s pomocou 

procesuálnych schém (varná kanvica a pod.) 

2. úroveň  
CIELE:  

      Rozvíjať porozumenie verbálnych výpovedí v prirodzených sociokomunikačných situáciách, 

s následnou primeranou verbálnou reakciou, − preniesť rozvíjanie žiaka od stola a stoličky do 

prirodzenejšieho prostredia.  
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OBSAH:  

Generalizácia viet „Čo mám“ – v rozhovore.  

Reakcia na otázku „Čo si prosíš?“, s použitím predmetov, alebo obrázkov predmetov, o ktoré 

má žiak záujem.  

Reakcia na otázku „Dotkni sa...“ – svojej časti tela (vývinový postup porozumenia: ústa – oči  

– nos – vlasy – jazyk – hlava – uši – ruky – prsty – brucho – zuby – brada – palce – kolená –  

chrbát – nechty, atď.).  

Reakcia na otázku „Prines... ("Daj mi x" len predmet x exponovaný, "Daj mi y" exponovaný 

len predmet y, "Daj mi x alebo y" exponované oba predmety. Najprv predmety pre žiak 

motivačné, neskôr: oblečenie, jedlá, hračky, predmety domácnosti, zvieratá, nábytok atď.).  

Označenie pomenovaného ukázaním na obrázok (ukázať na obrázok pomenovaného 

predmetu.).  

Označenie pomenovaného ukázaním na obrázok (ukázať na obrázok pomenovanej činnosti). 

Označenie pomenovaného ukázaním na obrázok (ukázať na obrázok pomenovanej reálnej 

osoby, ktorá je na fotografii: fotografie žiaka, učiteľa, personálu školy, spolužiakov, rodiny).  

Plnenie inštrukcií sediac na stoličke („zatlieskaj, vstaň sadni si, urob pápá, poklopkaj po stole, 

zdvihni ruky, objím ma, choď zastav sa“ atď.).  

Porozumenie: priniesť dve položky.  

Porozumenie: priniesť položku podľa určenej veľkosti (veľká malá).  

Porozumenie: priniesť farbu.  

Porozumenie: priniesť tvar.  

Porozumenie: priniesť položku podľa určenej kombinácie: farba + predmet.  

Porozumenie: priniesť položku podľa určenej kombinácie dvoch abstraktných vlastností 

(veľkosť + farba, atď.).  

Porozumenie: priniesť položku podľa určenej kombinácie troch vlastností.  

Vytvorenie schopnosti zaujať interaktívnu rolu iniciátora rozhovoru, aj reagujúceho  v 

rozhovore.  

3. úroveň  

CIELE:  

Určiť vlastné pohlavie, určiť pohlavie iného človeka, identifikovať svoje oblečenie, 

identifikovať svoju tašku , identifikovať ostatné veci, ktoré žiakovi patria, schopnosť nájsť 

svoje miesto/ lavicu v triede.  

OBSAH  

Ciele dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka, ním 

preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a prirodzených možností sociálneho a 

komunikačného prostredia školy.  

 
 

VLASTIVEDA 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu:  

 Vlastiveda je integrovaný predmet v 4. až 6. ročníku základnej školy pre žiakov 

s autizmom v ktorom získavajú žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 706 

poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) základné 

poznatky z oblasti prírodovedných a spoločenskovedných odborov. 

Vlastiveda nadväzuje na poznatky o prírode a spoločnosti, ktoré žiaci získali vo 

vecnom učive v  1. až  3.  ročníku. Utvára  základy  pre vyučovanie spoločensko-vedných  

a prírodovedných predmetov. 

Učivo vychádza z miestneho prírodného prostredia a prežívanej sociálnej skutočnosti. 

Na základe pozorovania získajú žiaci základné poznatky o živej a neživej prírode z prostredia 

miestnej krajiny. Na základe poznania miestnej krajiny si žiaci osvojujú učivo o Slovenskej 

republike. 

Učivo vlastivedy vytvára vzťah k miestu, kde žiaci žijú, vedie ich k úcte k dospelým, 

priateľskému vzťahu k spolužiakom. Vychováva ich k ochrane životného prostredia. 

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, pri ktorých žiaci 

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

prostredí. 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacie hodiny v predmete vlastiveda. Vzdelávanie žiakov 

s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, 

schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje vonku, v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa a herňa.  

 

3. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE:  

Poznať osobné údaje blízkych ľudí, orientovať sa v priestore, orientovať sa v čase, poznávať 

prírodu v priamom kontakte, orientovať sa v bežných životných situáciách.  

OBSAH:  

Základná orientácia  

Mená blízkych ľudí.  

Rozoznávanie ľudí podľa veku: dieťa, dospelý, starý, mladý.  

Orientácia v čase: vymenovať ročné obdobia, dni v týždni.  

Orientácia v priestore – rozlišovanie prístupných a neprístupných priestorov, pohybovanie s  

v priestore podľa pokynov, odkladanie predmetov v priestore.  

Poznávanie najbližšieho okolia školy.  

Spoznávanie vlastného tela – pomenovanie šiestich časti tela na sebe a na iných.  

Poznávanie prírody  

Pozorovanie zmien v prírode podľa ročných období – zvieratá, rastliny, počasie.  

Ďalšie domáce zvieratá.  

Ďalšie voľne žijúce zvieratá.  

Poznať niektoré vtáky vyskytujúce sa v regióne.  

Izbové a lúčne kvety – rozlíšenie.  

Rozoznávanie ihličnatých a listnatých stromov.  

Orientácia v bežných životných situáciách  

Verejná doprava – cestovanie v dopravnom prostriedku.  

Zvládnutie telefonovania s pomocou, napr. z telefónnej búdky, z mobilu.  

Pošta – poslať pohľadnicu, list.  

Nácvik samostatného prechodu cez cestu.  

Obchod – zvládnuť jednoduchý nákup s pomocou, platenie nákupu s pomocou, vedieť určiť 

hodnotu platidla.  
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Využitie služieb s pomocou podľa možností regiónu.  

Objednať jedlo a pitie s pomocou, podľa rady personálu.  

Oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami podľa možností regiónu.  

Vedieť vyjadriť, opísať bolesť, zdravotný problém, vedieť odmerať telesnú teplotu.  

Spoločná návšteva lekárne, vyzdvihnutie liekov na lekársky predpis s pomocou.  

2. úroveň  

CIELE:  

Orientovať sa v širšom okolí školy,  

poznať charakteristické znaky ročných období,  

poznať príbuzenské vzťahy, vzťahy medzi členmi rodiny,  

poznať rastliny a zvieratá miestnej oblasti,  

chápať význam aktívnej ochrany prírody,  

pochopiť užitočnosť rastlín pre človeka a ostatné živočíchy, – osvojiť si pravidlá správnej 

životosprávy, – osvojiť si základné pravidlá kultúrneho správania.  

OBSAH: 

Škola a okolie školy. 

Poznávanie okolia školy -  – návšteva dôležitej budovy, stavby.  

Orientácia v okolí školy.  

Orientácia v čase a priestore  

Kalendár: dni, týždne, mesiace, dátum. 

Určenie času podľa hodín.  

Určenie miesta: vedľa, popri, okolo, atď..  

Príroda  

Na jeseň charakteristické znaky prírody na jeseň – zmeny počasia, odlietanie vtákov, zber 

jesenného ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych plodín, uskladnenie a zužitkovanie ovocia 

a zeleniny.  

V zime pozorovanie počasia – sneh, ľad, zima, mráz, listnaté a ihličnaté stromy, starostlivosť 

o voľne žijúce zvieratá v zime, zimný spánok niektorých zvierat, bezpečnosť pri hrách na 

snehu.  

Na jar pozorovanie zmien počasia na jar, charakteristické prejavy počasia na jar, jarné práce – 

na poli, v záhrade, pozorovanie zmien rastlín v tomto ročnom období – stromy, kry, kvety, -

časti rastlinného tela – koreň, stonka, list, kvety, plod, znaky života rastlín – svetlo, teplo, 

voda, vzduch, poznávanie ďalších rastlín miestnej oblasti, ovocné stromy, kry, kvety, -

pozorovanie zmien v živočíšnej ríše – vtáky, zvieratá a ich mláďatá.  

V lete pozorovanie zmien v prírode v lete, typické letné práce na poli žatva, zber obilia, -

kosenie trávy, sušenie, zber sena, zber lesných plodov – zameranie sa na miestne podmienky, 

ich zužitkovanie, jedlé a jedovaté huby stavba tela húb, správanie sa v prírode nebezpečenstvo 

požiarov, hluk, odpadky, ochrana prírody.  

Starostlivosť o zdravie  

Prehĺbenie poznatkov o ľudskom tele.  

Základné hygienické návyky význam osobnej hygieny a čistoty prostredia pre zdravie.  

Zmyslové ústroje a ich ochrana.  

Zdravie a choroba: zdravá výživa a jej význam pre zdravie.  

Oboznámenie s prácou lekárov a zdravotných sestier v zdravotnom stredisku, vedieť, ako  

sa správať u lekára, spoločná návšteva zdravotného strediska.  

Poznanie pojmov: liek, lekársky predpis, , bolesť, choroba, odmeranie teploty pri chorobe. 

Spoločná návšteva lekárne.  

Obliekanie sa podľa ročného obdobia.  

Rodina, obec  

Orientácia v príbuzenských vzťahoch.  
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Chápanie úlohy rodiny, vzťahy medzi členmi rodiny, úcta k starším.  

Vek osôb v príbuzenstve – starý, mladý, starší, mladší,  

Návšteva obchodného centra, strediska, správanie sa v obchode pri nákupe, poznávanie 

ďalších platidiel a manipulácia s nimi.  

Poznávanie okolia obce, pozorovanie krajiny.  

Vychádzky a exkurzie podľa možností jednotlivých regiónov.  

Oboznamovanie sa s rôznymi druhmi práce: v poľnohospodárstve, v továrni, v obchode, na 

pošte, v službách, v doprave, v zdravotníctve.  

3. úroveň  

CIELE:  

Oboznámiť sa so začiatkom národných dejín, poznávať miestnu krajinu, poznávať svoju 

vlasť, pracovať s mapou, rozširovať poznatky o živej a neživej prírode.  

OBSAH:  

Začiatky našich národných dejín  

Slovania  

Príchod Slovanov na naše územie a spôsob ich života.  

Samova ríša a Avari.  

Prvý pokus o vytvorenie štátu.  

Začiatky slovenských dejín  

Formovanie štátu – Pribina, Mojmír, Rastislav.  

Veľká Morava – prvý štát západných Slovanov.  

Význam príchodu Cyrila a Metoda a ich prínos pre rozvoj našej vzdelanosti a kultúry.  

Rozkvet a pád Veľkej Moravy.  

Slovensko v Uhorskom štáte  

Slovensko – súčasťou Uhorského štátu, Štefan I.  

Stredoveké mestá na Slovensku vznik a rozvoj miest.  

Vpády Tatarov.  

      Slovensko (14. – 15. st.) – hospodársky najrozvinutejšia časť uhorského štátu, vznik miest a 

rozvoj remesiel, zakladanie cechov.  

Život šľachty a poddaných (sedliacke vzbury).  

Matúš Čák Trenčiansky.  

Uhorský kráľ Matej Korvín a rozvoj vzdelanosti.  

Academia Istropolitana.  

Kultúrne pamiatky na Slovensku, najmä vo vlastnom regióne.  

Zem a jej zobrazenie  

Glóbus, mapa sveta.  

Orientácia na mape.  

Slovenská republika  

Štátne symboly: zástava, znak, hymna, pečať, ich používanie.  

Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky, sídlo republikových orgánov a inštitúcií.  

Historické a kultúrne pamiatky v Bratislave.  

Priemysel a doprava Bratislavy.  

Slovensko (západné, stredné, východné).  

Podnebie.  

Povrch – pohoria, nížiny.  

Vodstvo.  

Poľnohospodárstvo.  

Priemysel.  

Významné mestá jednotlivých regiónov.  

Rekreačné oblasti, kúpele, chránené prírodné oblasti.  
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Živá príroda  

Človek a starostlivosť o jeho zdravie.  

Stavba ľudského tela.  

Vývojové etapy v živote človeka: detstvo, dospievanie, mladosť, dospelosť, staroba.  

Zdravie a choroba, infekčné choroby.  

Základné hygienické pravidlá.  

Zásady správnej výživy.  

Prvá pomoc pri úrazoch a zlomeninách.  

Neživá príroda  

Uhlie, ropa, zemný plyn, kamenná soľ, železná ruda. 

Piesok, žula, hlina, vápenec – stavebný materiál. 

Výroba malty – laboratórna práca.  

Poznávanie látok . Veci a látky.  

Zmeny látok: hrdza, topenie a tuhnutie, rozpustnosť.  

Spoločné a odlišné vlastnosti látok.  

Cukor, soľ. Vlastnosti týchto látok.  

Porovnávanie a meranie. Dĺžka jednotky dĺžky: km, m, mm.  

Hmotnosť jednotky hmotnosti: kg, g.  

Praktické váženie.  

Objem jednotky objemu: liter, deciliter.  

Praktické meranie.  

Teplota jednotka teploty ºC, bod varu, bod mrazu.  

Praktické meranie.  

Čas, pohyby Zeme a s nimi súvisiace javy.  

Dĺžka dňa a noci, striedanie ročných období.  

Mesiac, týždeň, deň, hodina, polhodina, štvrťhodina, minúta.  

Elektrická energia  

Elektrárne. Využitie elektrickej energie v priemysle, poľnohospodárstve, doprave, v 

domácnosti.  

Elektrospotrebiče, k čomu slúžia, ako sa s nimi zaobchádza. Bezpečnosť pri ich používaní. 

Šetrenie elektrickou energiou.  

Možnosti vzniku požiaru. Predchádzanie požiaru v byte, budove, privolanie požiarnikov.  

PROCES  

Žiaci s AU alebo PVP s MP sa musia vo svojom bezprostrednom prostredí cítiť bezpečne, 

musia vedieť kde má čo svoje miesto, musia vedieť kde a s čím môžu počítať. To, čo môžu 

urobiť pre svoje bezprostredné okolie, triedu a spolužiakov im musíme povedať, dať im 

primerané úlohy, ktoré si s vedomím povinnosti aj zastanú. Musíme im dať na vedomie, že tie 

činnosti, ktoré vykonali sú dôležité a všetci sa tešia, že ich urobili.  

Pochopenie rodinných vzťahov môže byť pre žiaka s AU alebo PVP s MP problematické. 

Najzákladnejšie rodinné vzťahy – rodičia, súrodenci, starí rodičia poznajú, pretože ich 

bezprostredne prežívajú v každodennom živote. Niektoré z nich vedia aj bez pomoci 

vymenovať. Širšie rodinné vzťahy nechápu vôbec, alebo len veľmi ťažko. Pomocou by mohlo 

byť vyhotovenie albumu s fotkami, ktoré si môžu často prezerať, rozprávať o nich, odpovedať 

na otázky.  

Väčšina žiakov s AU alebo PVP s MP si neuvedomuje vlastné telo, nevšímajú si napr. 

rozmery svojho tela. Avšak kritéria telesného zdravia sa vedia mechanicky naučiť, na základe 

pravidiel ich aj dodržiavať. Pedagóg sa musí usilovať, aby žiak nadobudol čo najviac 

poznatkov o sebe samom, o ochrane svojho zdravia.  

Sviatky, pamätné dni a významné udalosti žiakom pripomínať priebežne.  

Dôležité vo vyučovacom procese vlastivedy sú vychádzky a exkurzie, ktoré umožnia žiakom 
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priamo pozorovať napr. dianie v prírode, orientovať sa v okolí, spoznávať rôzne činnosti 

dospelých atď.  

 
 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa.  

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu: 

1. úroveň  

CIELE:  

Tvoriť skupiny z rozličných predmetov, oboznámenie sa s tvarmi a povrchmi materiálov, 

poznať farby, orientovať sa v priestore, poznať a vedieť kresliť základné geometrické tvary 

podľa predlohy, pochopiť množstvo 6.  

OBSAH:  

Triedenie a porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: kratší – dlhší.  

Orientácia v priestore, vzťahy: vpravo –vľavo, na – pod.  

Skladanie celku z častí.  

Číslo 6, počítanie do 6, čítanie a písanie číslice 6.  

Priraďovanie predmetov k číslu 6.  

Priraďovanie čísla 6 k predmetom.  

Poznávanie základných geometrických tvarov a ich kreslenie podľa predlohy, kruh, štvorec,  

obdĺžnik, trojuholník. Guľa – priraďovanie, triedenie a spoznanie guli medzi predmetmi 

každodenného života.  

2. úroveň  

CIELE:  

Osvojiť si základné počtové výkony v obore prirodzených čísel do 20, s prechodom cez  

desiatku, osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary, využívať osvojené vedomosti v 

reálnom živote.  

OBSAH:  

Porovnávanie a triedenie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: drahší – lacnejší.  

Sčitovanie a odčítavanie v obore do 20, s prechodom cez desiatku, s pomocou názoru, zápis  

príkladov sčitovania a odčítavania v obore do 20. Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník. 

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: krivá a rovná čiara. Kocka, valec a hranol – 

priraďovanie k názvu, triedenie a ich spoznanie medzi predmetmi každodenného života.  

Kupovanie, platenie a počítanie so skutočnými peniazmi centy, eurá.  
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3. úroveň  

CIELE:  

Vedieť sčitovať a odčitovať v obore do 1000, násobiť a deliť v obore do 100, osvojiť si 

numeráciu prirodzených čísel v obore do 10 000, vedieť sčitovať a odčitovať v obore  

do 10 000, osvojiť si násobenie a delenie 10, 100, 1000, vedieť merať a rysovať úsečky danej 

dĺžky, vedieť používať jednotky dĺžky: mm, km, osvojiť si rysovanie rôznobežiek, 

rovnobežiek a kolmíc, osvojiť si základné rovinné obrazce: trojuholník, štvorec, obdĺžnik, 

osvojiť si základné priestorové útvary: kocka, kváder.  

OBSAH:  

Písomné sčitovanie a odčítavanie v obore do 1000.  

Násobenie a delenie v obore násobiliek do 100.  

Tvorenie a zápis príkladov násobenia a delenia v obore násobiliek do 100.  

Násobilka číslom 7, 8, 9 a 10 – pamäťový nácvik.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie.  

Numerácia prirodzených čísel v obore do 10 000, orientácia na číselnej osi, porovnávanie  

čísel.  

Násobenie a delenie 10, 100, 1000, precvičovanie na jednotkách dĺžky, hmotnosti a 

objemu.  

Sčitovanie a odčítavanie do 10 000 písomné a spamäti.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Základné jednotky času: sekunda, minúta, hodina, určovanie času.  

Dĺžka úsečky, meranie dĺžky, rysovanie úsečky danej dĺžky.  

Súčet dĺžok úsečiek, rozdiel dĺžok úsečiek.  

Jednotky dĺžky: mm, km, premieňanie jednotiek.  

Meranie dĺžky, rysovanie úsečiek danej dĺžky aj v mm.  

Rysovanie priamok daným bodom a danými dvoma bodmi.  

Rysovanie rôznobežných priamok.  

Rysovanie rovnobežných priamok.  

Rysovanie kolmíc pomocou trojuholníka s ryskou. Pravý uhol.  

Základné rovinné obrazce: trojuholník, štvorec, obdĺžnik, vyznačovanie, popis, vlastnosti 

strán, rysovanie štvorca a obdĺžnika.  

Základné geometrické telesá: kocka, kváder, popis základných vlastností.  

PROCES  

Množstvo, veľkosť, farba, tvar a povrchový materiál sú vlastnosti, podľa ktorých žiaci na 

1.úrovni porovnávajú a triedia predmety. Zdokonaľujú sa v orientácii vpravo – vľavo, 

osvojujú si vzťahy na – pod. Prostredníctvom skladania celku z častí si vytvárajú základy 

chápania súvislostí a priradenosti. Počítajú v obore do šesť. Spoznávajú guľu medzi 

predmetmi každodenného života.  

Žiaci v 2. úrovni sa učia vzťahy drahší – lacnejší. Z dôvodu nepružnosti kognitívneho 

myslenia žiakov s autizmom je potrebné pri výučbe tieto vzťahové slová dať do vzťahu k 

iným slovám (predmetom). Vhodnou formou výučby je nakupovanie, resp. simulácia 

obchodu.  

Žiaci šiesteho ročníka 3. úrovne sa zdokonaľujú v sčitovaní a odčitovaní v obore do 1000. 

Osvojujú si násobenie a delenie v obore násobiliek do 100, numeráciu prirodzených čísel v 

obore do 10 000, počtové výkony v tomto obore, násobenie a delenie 10, 100, 1000. Pri 

zadávaní úloh musíme mať na zreteli, že inštrukcie nesmú byť zložité a dlhé, musia byť jasne 

formulované aby dané informácie mohli žiaci správne spracovať, aby neboli pre nich mätúce, 

čo by mohlo spôsobiť zlyhanie pri ich riešení. Pri výpočtoch môžu žiaci používať kalkulačky. 
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PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie  

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacie hodiny v predmete pracovné vyučovanie. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej 

výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE:  

Utvrdzovať zručnosti a návyky získané v nižších ročníkoch, zvyšovať samostatnosť pri 

základných hygienických návykoch, zvyšovať samostatnosť pri základných samoobslužných 

zručnostiach, zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, rozvíjať sociálne 

zručnosti, rozvíjať schopnosť využívať voľný čas, rozvíjať jemnú a hrubú motoriku, utvárať 

základné pracovné zručnosti, poznávať rôzne materiály a práce s nimi, poznávať pracovné 

náradie.  

OBSAH:  

Samoobslužné činnosti  

Zvyšovanie samostatnosti pri osobnej hygiene.  

Používanie hygienických potrieb.  

Osvojenie si hygienických návykov s čiastočnou pomocou.  

Osvojiť si hygienu na WC, rozlíšenie mužského a ženského WC.  

Vyzliekanie a obliekanie odevu s miernou pomocou, rozlíšenie prednej a zadnej časti 

oblečenia.  

Obúvanie a vyzúvanie s miernou pomocou.  

Osvojenie si základných stravovacích návykov.  

Používanie príboru s pomocou.  

Používanie naberačky.  

Zapínanie a rozopínanie gombíka s pomocou.  

Používanie zipsu, patentov.  

Navliekanie šnúrok do topánok s pomocou.  

Rozvoj jemnej motoriky  

Súvislé používanie iba jednej ruky pri manipulácii s kockami, lyžicou a pod.  

Ukladanie piatich až šiestich kociek na seba po predvedení.  

Zostavovanie sady vecí rôznymi spôsobmi.  

Taktilné oboznámenie sa s rôznymi materiálmi: papier, textil, drevo, plastelína a iné. 

Tvarovanie modelovacej hmoty: plastelína, hlina a pod..  

Listovanie v knihe – spolu viac listov.  

Vkladanie predmetov do otvoru podľa tvaru a iných vlastností.  

Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice na skrutku.  

Skrutkovanie do perforovanej dosky.  
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Skladanie jednoduchého puzzle.  

Navliekanie rôznych drobných predmetov .  

Práce v domácnosti  

Primerané používanie predmetov každodenného života. 

Odkladanie predmetov na určené miesto.  

Odkladanie odevu a obuvi na určené miesto.  

Používanie ramienka na šaty.  

Osvojiť si ukladanie šiat s pomocou.  

Utieranie prachu podľa pokynov.  

Polievanie kvetov podľa pokynov.  

Vysávanie, zametanie a utieranie podlahy.  

Pozbieranie odpadkov do koša.  

Základy bezpečnosti v domácnosti, najmä v kuchyni.  

Základy zložitejšieho prestierania k stolovaniu plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, 

pohár.  

Upratanie stola: odložiť špinavý riad, rozlíšiť špinavý a čistý riad, utieranie a odkladanie  

čistého riadu na určené miesto.  

Utieranie a umývanie stola.  

Natieranie na chlieb, pečivo.  

Umývanie ovocia a zeleniny.  

Nalievanie nápoja do pohárov po stanovenú hranicu s pomocou.  

Balenie a rozbaľovanie desiaty.  

Práce v dielni  

Skladanie, prekladanie a lepenie papiera.  

Rozkladanie a skladanie škatúľ.  

Strihanie s pomocou: vedieť držať a pohybovať s papierom pri strihaní.  

Skladanie mozaiky podľa farby, tvaru a postupnosti.  

Montážne a demontážne práce so skladačkami.  

Vedieť pracovať s vodovými a temperovými farbami.  

Oboznámenie sa s náradím: pilník.  

2. úroveň  

CIELE:  

Zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch a samoobslužných 

zručnostiach, zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch, rozlišovať rôzne 

materiály, rozvíjať schopnosť využívať voľný čas, osvojiť si základné pracovné zručnosti a 

návyky potrebné pri práci v domácnosti, pracovať s papierom a poznať jeho vlastnosti, 

osvojiť si základné manuálne zručnosti potrebné pri práci s drevom, osvojiť si základné 

manuálne zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH:  

Samoobslužné činnosti  

Opakovanie činností, postupov potrebných pri osobnej hygiene a hygienických návykoch  

a samoobslužných činnostiach osvojených v predchádzajúcom ročníku.  

Samostatné umývanie zubov.  

Samostatné používanie kefky na nechty a hrebeňa.  

Používanie príboru pri stolovaní: vedieť podľa potreby použiť vidličku, nôž a servítku. 

Rozlíšenie špinavých a čistých šiat.  

Práce v domácnosti  

Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Samostatné odkladanie odevu a obuvi na určené miesto.  

Skladanie šiat, používanie ramienka na šaty,  
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Utieranie prachu.  

Utieranie a umývanie podlahy.  

Používanie kľúča pri odomykaní a zamykaní dvier, visiaceho zámku.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení.  

Navliekanie nite do veľkej ihly, urobiť uzol na konci nite.  

Opakovanie činností osvojených v nižšom ročníku zložitejšie prestieranie k stolovaniu. 

Umývanie a utieranie riadu.  

Príprava jednoduchého pokrmu: natierať chlieb, pečivo, uvariť zemiaky.  

Umývanie, čistenie ovocia a zeleniny.  

Príprava jednoduchého nápoja.  

Používanie elektrickej varnej kanvice a sporáka.  

Dodržiavanie bezpečnosti pri práci v kuchyni.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Triedenie, priraďovanie, porovnávanie, ukladanie predmetov a rôznych materiálov.  

Navíjanie vlny, špagátov a podobných materiálov na cievku.  

Namotávanie vlny a špagátu do klbka.  

Viazanie uzla a mašličky.  

Navliekanie koralov podľa vzoru.  

Prepichávanie a navliekanie papiera rôznej kvality na niť.  

Splietanie bužírky, špagátu, vlny.  

Práce s papierom  

Strihanie, trhanie, krčenie a lepenie papiera.  

Vystrihovanie bez predkreslenej čiary a po čiare.  

Skladanie a prekladanie papiera.  

Rozkladanie a skladanie škatúľ.  

Oblepovanie predmetov papierom.  

Šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na kartón.  

Práce s drevom  

Opracovanie povrchu dreva brúsnym papierom.  

Zatĺkanie a vyťahovanie klincov.  

Úprava dreva pilníkom – nácvik.  

Montážne a demontážne práce  

Spájanie špajdlí, drievok a konárikov drôtom a špagátom.  

Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním.  

Skladanie puzzle a mozaiky.  

Pestovateľské práce  

Polievanie izbových rastlín.  

Odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy, ošetrovanie listov.  

Rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy.  

Siatie do riadkov a jamiek.  

Pozorovanie klíčenia semien.  

Pestovanie kvetín.  

Pletie záhonov.  

3. úroveň  

CIELE:  

Utvrdzovať a rozširovať vedomosti a zručnosti z nižších ročníkov, vytvárať stereotyp pri 

základných hygienických návykoch, samoobslužných zručnostiach a pri stolovaní, rozlišovať 

rôzne materiály, spoznávať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať základné manuálne 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 715 

zručnosti pri práci s nimi, osvojiť si základy technického kreslenia, osvojiť si základné 

vedomosti a pracovné zručnosti pri pestovateľských prácach, rozvíjať schopnosť využívať 

voľný čas.  

OBSAH:  

Samoobslužné činnosti  

Upevňovanie vykonávania samoobslužných činností, osobnej hygieny a dodržiavania 

hygienických zásad.  

Samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie zubov, 

čistenie a úprava nechtov, česanie a vytváranie účesu.  

Skontrolovanie a upravovanie vzhľadu.  

Dodržiavanie čistoty pri stolovaní.  

Práce v domácnosti  

Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Čistenie odevu a obuvi.  

Utieranie prachu, umývanie podlahy, zametanie a vysávanie. Vetranie.  

Umývanie WC, umývadla, vane a zrkadla a pod.  

Dodržiavanie bezpečnosti pri práci s čistiacimi prostriedkami.  

Pranie a sušenie spodnej bielizne, ponožiek a vreckoviek.  

Žehlenie rovných kusov bielizne.  

Ošetrovanie drobných poranení.  

Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier.  

Krájanie chleba nožom a na ručnom krájači, natierať chlieb a pečivo.  

Používanie elektrickej varnej kanvice a sporáka.  

Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača a iných kuchynských 

nástrojov a spotrebičov.  

Mletie mäsa, strúhanky, maku, orechov a pod.  

Príprava jednoduchého nápoja.  

Príprava jedál z vajíčok  

Príprava jedál zo zemiakov.  

Príprava nátierok a jednoduchých šalátov.  

Varenie zemiakov, párkov, jednoduchých polievok, kaší, pudingov, cestovín, ryže.  

Varenie jednoduchých instantných jedál.  

Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni.  

Šitie základnými, pomocnými a obnitkovacími stehmi.  

Štopkanie. Prišívanie záplat.  

Zošívanie dvoch látok jednoduchým stehom.  

Šitie na stroji: oboznámiť sa so šijacím strojom a jeho základnou obsluhou. Navliekanie nití. 

Šitie bez nití.  

Háčkovanie: práca s vlnou, krátky a dlhý stĺpik, pridávanie do kruhu.  

Pletenie: ručné pletenie hladkých a obrátených očiek, začínanie a ukončovanie.  

Práce v dielni  

Práce s drobným materiálom  

Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie.  

Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a spletanie drobného 

materiálu.  

Kombinovanie rozličných materiálov a vytváranie vzorov, jednoduchých obrázkov, dekorácií. 

Práce s papierom  

Práca s papierom a kartónom: zošívanie, meranie, orezávanie, rezanie a lepenie.  

Zdokonaľovanie presnosti pri práci s papierom.  
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Používanie knihárskeho materiálu a pomôcok.  

Práce s drevom  

Rozlišovanie priemyselne spracovaného dreva: hranoly, dosky, latky, preglejky, dyhy... 

Používanie svorkovnice, rezanie malou rámovou pílkou a chvostovkou, vŕtanie nebožiecom a 

kolovrátkom.  

Spájanie dreva skrutkami, brúsenie, lakovanie.  

Práce z kože a koženky  

Jednoduché výrobky z kože a koženky: náramok, náhrdelník.  

Práce s kovom  

Oboznámenie sa so základnými vlastnosťami medeného, hliníkového a tenkého oceľového 

drôtu a o ich praktickom využití.  

Meranie, strihanie, spletanie, ohýbanie, vyrovnávanie drôtu, používanie rôznych klieští. 

Výroba jednoduchých výrobkov s použitím drôtu.  

Práce s plastmi  

Oboznámenie sa so základnými vlastnosťami organického skla a novoduru a s ich praktickým 

použitím.  

Osvojenie si základných pracovných zručností používaných pri práci s organickým sklom  

a novodurom: meranie, obkreslenie, rezanie, vŕtanie, pílenie, brúsenie, leštenie, lepenie. 

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov podľa predlohy.  

Zostavovanie zložitejších pohyblivých modelov z plastových a kovových stavebníc spájaním 

a skrutkovaním.  

Skladanie zložitejších puzzle.  

Technické kreslenie  

Oboznámenie sa s rysovacími potrebami a manipulovanie s nimi.  

Oboznámenie sa s technickým normalizovaným písmom.  

Oboznámenie sa s druhmi čiar a ich využívaním. Čiary hrubé: obrysové. Čiary tenké: 

pomocné, rozlišovacie.  

Základné pojmy o priamkach a úsečkách.  

Rysovanie priamok a úsečiek.  

Rysovanie úsečiek danej dĺžky, označovanie úsečiek.  

Smer úsečiek a priamok.  

Premieňanie jednotiek dĺžky.  

Pestovateľské práce  

Ošetrovanie a presádzanie izbových rastlín.  

Hydroponické pestovanie rastlín.  

Viazanie a aranžovanie rastlín.  

Pestovanie kvetov: letničky, dvojročné rastliny, trvalky, skalničky, balkónové kvety.  

Oboznámenie sa s ošetrovaním ovocných stromov a kríkov.  

Pripravovanie záhonov na siate: rýľovanie, hrabanie a kolíkovanie pôdy.  

Úprava pôdy po zbere.  

Starostlivosť o záhony: hnojenie, striedanie plodín.  

Pestovanie rôznej zeleniny.  

Práca so sadenicami: siatie, pikírovanie a presádzanie priesad.  

Oboznámenie sa so škodcami a ochranou pred nimi.  

Zber a uskladnenie úrody.  

PROCES  

Žiaci 1. úrovne vykonávajú základné samoobslužné a hygienické návyky už len s čiastočnou 

pomocou. Učia sa rozlišovať prednú a zadnú časť oblečenia. Osvojujú si súvislé používanie 

jednej ruky pri manipulácii s predmetmi. Učia sa zostavovať sady vecí rôznymi spôsobmi. 
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Učia sa odkladať predmety, odev a obuv na určené miesto.  

Často sa stáva, že žiaci vedia odložiť všetky veci ktoré poznajú, ale ak pribudne nový 

predmet, úlohu nevedia splniť. Mnohokrát sú schopní vykonávať len tie činnosti, ktoré sa 

priamo naučili a ktoré si zapamätali. Hlavne žiaci na vyššej úrovni sa dokážu naučiť celý 

postup pracovnej činnosti naspamäť, ale nedokážu ho uplatniť v novej situácii lebo 

nepochopili význam činnosti. Neschopnosť generalizovať býva častým problémom žiakov s 

AU alebo PVP s MP.  

V šiestom ročníku sa žiaci 3. úrovne prvý krát stretávajú s technickým kreslením. Osvojené 

vedomosti žiaci prakticky využijú pri vytváraní modelov podľa nákresu. V tejto zložke žiaci v 

podstatnej miere využívajú učivo osvojené v matematike.  

 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete výtvarná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, k dispozícii je učebňa pracovnej výchovy, 

školské dielne, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE: 

– Získané výtvarné zručností z predchádzajúcich ročníkov ďalej zdokonaľovať, rozvíjať a 

dopĺňať, 

– rozvíjať koordinovaný pohyb rúk, 

– rozvíjať senzomotorickú koordináciu, 

– rozvíjať percepciu, 

– rozvíjať priestorovú orientáciu, 

– rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách. 

OBSAH: 

V tematických prácach čerpáme námety z bezprostredného okolia žiaka. Vytvárame priestor 

na uplatňovanie spontánneho výtvarného prejavu žiakov s AU alebo PVP s MP. 

Zdrojom námetov k pokusom o výtvarné stvárnenie skutočnosti sú aj ilustrácie filmových 

a literárnych útvarov, najmä známych rozprávok a rečňovaniek. 

Kresba (mäkká ceruza, fixka, rudka, suchý a voskový pastel): 

- kreslenie predmetov vychádzajúcich z kruhu, zo štvorca a z obdĺžnika, 

- vyfarbovanie ohraničenej plochy, 

- kresba hlavonožca. 

Maľba (štetec, drievko, tampón, prsty / temperové farby, akvarelové farby): 

- poznávanie vlastností farby, rozpíjanie, zapúšťanie do vlhkého podkladu, husté a riedke 

farby, svetlé a tmavé farby, 
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- kontrast farieb – radenie svetlých a tmavých rozlične širokých pásov, obohacujeme 

používanie farebnej škály. Dbáme o vhodný výber farieb v dvoj – trojfarebných 

kombináciách, 

Kombinované a materiálové techniky – koláž, textilná aplikácia, mozaika. 

Modelovanie (hlina, cesto, modurit, plastelína) 

- základné vlastností modelovacích materiálov, 

- modelovanie základných tvarov z modelovacej hmoty: guľa, valček, placka, 

- modelovanie jednoduchej skutočnosti: ovocie, zelenina, nádoby, hračky a pod.. 

2. úroveň 

CIELE: 

– Upevňovať výtvarné zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch, 

– rozvíjať priestorovú orientáciu, 

– rozvíjať priestorovú pamäť, 

– kooperovať pri spoločných výtvarných aktivitách, 

– prispôsobovať sa požiadavkám skupiny. 

OBSAH: 

Na základe priameho pozorovania predmetov dennej potreby a pozorovania prírodnín 

vedieme žiakov k zachyteniu reality a jej výtvarnému stvárneniu. Pri voľbe námetov 

vychádzame z prostredia blízkeho žiakom. 

Podporujeme spontánny výtvarný prejav žiakov, návštevy výstav výtvarných prác detí, účasť 

na výtvarných súťažiach. 

Kresba (ceruza, rudka, krieda, fixka) 

- kresba ľudskej postavy. 

Maľba (tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby) 

- žiakov vedieme k pochopeniu jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie, 

- maľba vychádzajúca z farebných škvŕn, čiar, vlnoviek, 

- zdôraznenie kontrastu farieb - obohacujeme používanie farebnej škály. 

Modelovanie – (hlina, plastelína, modurit) 

- modelovanie v piesku, 

- vykrajovanie tvarov z modelovacej hmoty pomocou formičky, prenášanie na šablónu, 

- modelovanie zložitejších predmetov: ozdobné nádoby, hračky, jednoduchý šperk, 

- tvarovanie modelovacej hmoty pomocou drievka a špachtle. 

3. úroveň 
CIELE: 

– rozvíjať a zdokonaľovať osvojené poznatky a nadobudnuté výtvarné zručnosti  

z predchádzajúcich ročníkov, 

– rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách, 

– prispôsobiť sa požiadavkám skupiny. 

OBSAH: 

Výtvarné osvojovanie skutočnosti 

Námety tematických prác je potrebné orientovať na skutočné zážitky a skúseností žiakov. 

V tematických prácach učíme žiakov výtvarne vyjadriť dejový celok vo vzťahu k prostrediu,  

z ktorého čerpáme námety. Nezabúdame pritom i na uplatňovanie spontánneho prejavu 

žiakov s AU alebo PVP s MP. 

Námety - ilustrácie krátkych dejových celkov: rozprávky, poviedky, filmové príbehy. 

Zážitky z exkurzií a vychádzok. 

Zobrazovanie pracovných činností. 

Výtvarné techniky: kresba (kolorovaná perokresba, kresba drievkom), maľba (tempera, suchý 

a mastný pastel), grafika (tlač z kartónovej koláže, tlač z textilnej koláže). 

Výtvarný materiál: volíme podľa výberu techník. 
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Námety vyberáme z blízkeho okolia, učíme žiakov správne vidieť a zobrazovať predmety 

dennej potreby. Priamym pozorovaním vedieme žiakov k zachyteniu reality a k jej 

výtvarnému stvárneniu. 

Príklady námetov: ľudská hlava (portrét spolužiaka), postava, zviera, rastliny, kvety, stromy, 

školské potreby - peračník, hračky a pod. 

Výtvarné techniky: kresba (rudka, kresba mäkkou ceruzkou - hrubá verzatilka, perokresba, 

fixky ...), maľba (tempera, gvaš), materiálové techniky (papierová mozaika, mozaika  

z prírodnín, koláž ...), modelovanie (hliny, reliéf z plastelíny, cesto, kašírovanie ...). 

Výtvarný materiál: volíme podľa výberu výtvarných technik. 

Práca s výtvarnými prostriedkami. 

Orientujeme sa na farebné cítenie detí, obohacujeme používanie farebnej škály. Zameriavame 

sa na farebnú výplň plochy a ornamentálnu tvorbu, rozširujeme poznatky o technikách 

výtvarnej tvorby. Jednoduchými formami oboznamujeme deti s tradičnou ľudovou technikou 

textilnej tvorby. 

Výtvarné techniky: techniky spojené s experimentovaním - zapúšťanie do riedenej klovatiny, 

hra s akvarelovými škvrnami preklápaním, rozfukovanie tušových škvŕn s dotváraním, 

farebná výplň dekoratívnej plochy, vosková rezerva, odkrývanie na vosku, radenie prvkov 

odtláčaním. 

Výtvarné materiály: voskový pastel, parafín (biela svieca), tuš, farebný tuš, akvarelové farby, 

klovatina - podľa výberu techník. 

V priestorovom vytváraní sa orientujeme na tvar ako hlavný výtvarno-výrazový prostriedok. 

Na modelovanie môžeme využiť rôzny odpadový materiál. Vychádzame z jednoduchých 

foriem a tvarov. 

Príklady námetov: nádoby, ovocie, zvieratá, jednoduché architektonické zoskupenia - okolie 

školy, reliéf - ozdobná kachlička. 

Výtvarné techniky: modelovanie, priestorové vytváranie z papiera, montážne práce z rôzneho 

materiálu. 

Výtvarné materiály: hlina, plastelína, modurit, cesto, rôzny odpadový materiál, škatuľky z 

liekoviek, drôt, kašírovacia hmota (novinový papier, buničina, škrob ...), sadra. 

Výtvarné umenie. 

Návštevy výstav výtvarných prác detí. Využívame i sprostredkované umenie cez umelecké 

reprodukcie, filmy a diafilmy o výtvarnom umení. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 1 vyučovacej hodiny v predmete hudobná výchova. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje  v rytmicko – pohybovej učebni, kmeňovej triede, k dispozícii je 

aula školy, herňa, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE: 

- rozvíjať hudobné interakcie s pedagógom pri frontálnom vyučovaní, 

- počúvať piesne, 

- spievať piesne, 

- hrať sa hudobno–pohybové hry. 

OBSAH: 

Jednoduché hudobné interakcie v diáde s pedagógom pri frontálnom vyučovaní. 

Osvojovanie piesní, realizovanie hudobno–pohybových hier a aktivít, príp. riekaniek 

skupinovým spôsobom (spoločným spevom). 

Rozlišovanie medzi piesňou a inštrumentálnou hudbou. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: šiesty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

  
1. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 2 vyučovacích hodín v predmete telesná a športová výchova. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  rytmicko – pohybovej učebni, k dispozícii je aula 

školy, herňa, počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

2. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň 

CIELE: 

- Zvýšiť mieru sociálne prijateľnej formy kooperácie s jedným alebo s viacerými spolužiakmi, 

- prijať a dodržiavať pravidlá jednoduchých aj zložitejších pohybových aktivít, 

- prijať zmenu v počte účastníkov pohybových hier, 

- upevniť sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a spolužiakmi 

prostredníctvom pohybových aktivít, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- dokázať prijať fyzický kontakt, 

- vedieť prijať uplatnenie pravidiel, 

- interakčná kooperácia v aktivitách v kooperácii s učiteľom, so spolužiakom, 

- základy sebakontroly, 

- dokázať sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách, 

- uplatňovanie poradovosti. 

OBSAH: 

Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza z ich 

repertoáru realizovaného v predchádzajúcom ročníku. Z nich najmä: 

- uprednostňovanie loptových hier s jednoduchými pravidlami, 
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- prekonávanie jednoduchej prekážkovej dráhy v chôdzi, behu, lezení v zástupe za 

učiteľom. 

PROCES 

Žiak je postupne vedený k realizácii naučenej pohybovej hry v interakcii s jedným 

spolužiakom bez aktívneho zasahovania učiteľa (3-5 min.). Rozvíjame schopnosť žiakov 

iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom pohybovej hry s jedným alebo s viacerými 

spolužiakmi, bez aktívneho zasahovania učiteľa. Žiak je vedený k akceptácii zmeny – 

dokázať sa prispôsobiť zmenenej pracovnej situácii v prípade pribúdania počtu ďalších 

žiakov. 

2. uroveň 

CIELE: 

- Rozšíriť nadobudnuté zručnosti v predchádzajúcich ročníkoch, 

- upevniť nadobudnuté schopnosti a zručnosti pri vykonávaní pohybových aktivít 

s dôrazom na generalizáciu týchto zručností v zmenenom vonkajšom prostredí, na zmenu 

formy, vykonávanie aktivity a na personálnu zmenu, 

- upevniť dodržiavanie pravidiel hrových a pohybových aktivít, 

- funkčne používať komunikačné prostriedky, 

- prijatie fyzického kontaktu, 

- prijatie stanovených pravidiel, 

- aktívna kooperácia s učiteľom, spolužiakom, 

- sebakontrola, 

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny, 

- využívať napodobňovanie pri pohybových aktivitách, 

- akceptovanie poradovosti, 

- generalizácia (prenos) naučenej aktivity. 

OBSAH: 

Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza z ich 

repertoáru realizovaného v predchádzajúcom ročníku. 

 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom 

alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a 

gymnastické cvičenia. 

 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. 

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Nácvik chôdze po schodoch nahor a dolu so striedaním ľavej a pravej nohy. Nácvik chôdze 

vo dvojiciach s držaním sa za ruky. Postupné rytmizovanie chôdze s udávaním tempa 

vytlieskávaním, bubnovaním. Chôdza a prekračovanie nízkej prekážky s ľahkým predmetom 

v ruke. 

 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh určeným smerom, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, samostatné prebehnutie vizuálne vyznačenej 

trasy na zemi. Vybehnutie na daný signál zo stoja, drepu. 

 

Skoky a poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skok cez 

čiaru, lano položené na zem. Preskok prekážky vysokej max. 15 cm, zoskok z výšky 20 - 30 
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cm na mäkkú podložku, podľa možnosti do drepu. Nácvik skoku do diaľky. 

 

Lezenie - upevňovanie lezenia po kolenách smerom dopredu. Lezenie po vizuálne vyznačenej 

trase, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, lavičky, švédske 

debny, obruče na stojanoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie a preliezanie vhodných 

prekážok - švédske lavice, švédske debny. 

 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajucej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky. 

 

Gymnastické cvičenia - prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Výskok maximálne na 2 diely švédskej debny. 

 

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie sa bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. 

 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). 

 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

 

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. 

 

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe udávanom učiteľom, so 

zmenou signalizovanou zvukom píšťalky. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia sa vo dvojiciach – učiteľ a žiak. Prísunný 

krok bokom, nácvik prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom. 

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia - upevňovanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

 

PROCES 

Pri jednotlivých aktivitách sa snažíme najmä iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom 

aktivít so spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovania učiteľa (3-5 min.), využívať 

naučenú pohybovú hru na interakciu so spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie 

učiteľa (5-10 min.), bez väčších ťažkostí učiť žiaka, aby sa dokázal prispôsobiť zmenenému 

prostrediu a personálnej zmene. Treba rozširovať repertoár a obmeny doteraz zvládnutých 

pohybových zručností - chôdze a behu, prvky atletických disciplín, rozvíjanie a posilňovanie 

fyzickej zdatnosti formou kondičných cvičení, koordinačných a relaxačných cvičení. 

3. úroveň 

CIELE: 

- Upevňovanie už nadobudnutých schopností a zručností pri vykonávaní pohybových 

aktivít s dôrazom na generalizáciu týchto zručností v zmenenom vonkajšom prostredí, na 

zmenu formy vykonávanie aktivity a na personálnu zmenu, 

- podpora pohybových zručností a návykov potrebných pre pracovné a spoločenské 

začlenenie žiakov s autizmom do majoritnej spoločnosti, 

- dodržiavanie pravidiel pri hre a pri pohybových aktivitách s možnosťou poskytnutia 
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maximálne verbálneho promptu, 

- funkčné používanie komunikačných prostriedkov, 

- rozvoj verbálnych schopností v súvislosti s pohybovými aktivitami, 

- prijímanie fyzického kontaktu, 

- akceptovanie a uplatňovanie stanovených pravidiel, 

- kooperácia, rozvoj interakčnej kooperácie, sebakontroly, 

- kreativita a improvizačná schopnosť, 

- generalizácia (prenos) nadobudnutých pohybových zručností. 

OBSAH: 

Zdravotné cvičenia - zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a preťahovanie jednotlivých 

svalových skupín, na získavanie návykov správneho držania tela. Chôdza po akupresúrnom 

alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom bicykli. 

 

Kondičné cvičenia - zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a 

gymnastické cvičenia. 

 

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. 

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Nácvik chôdze po schodoch nahor a dolu so striedaním ľavej a pravej nohy. Nácvik chôdze 

vo dvojiciach s držaním sa za ruky. Postupné rytmizovanie chôdze s udávaním tempa 

vytlieskávaním, bubnovaním. Chôdza a prekračovanie nízkej prekážky s ľahkým predmetom 

v ruke. 

 

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh určeným smerom, beh 

v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, samostatné prebehnutie vizuálne vyznačenej 

trasy na zemi. Vybehnutie na daný signál zo stoja, drepu. 

 

Skoky  a poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky 

z miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej max. 15 

cm, zoskok z výšky 20 - 30 cm na mäkkú podložku podľa možnosti do drepu, nácvik skoku 

do diaľky. 

 

Lezenie - upevňovanie lezenia po kolenách smerom dopredu. Lezenie po vizuálne vyznačenej 

trase, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, lavičky, švédske 

debny, obruče na stojanoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie a preliezanie vhodných 

prekážok - švédske lavice, švédske debny. Lezenie na nízky rebrík – cielene – motivovať 

žiaka/žiakov s primárnymi motivačnými činiteľmi. 

 

Hádzanie a chytanie – nácvik chytania lopty gúľajucej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky. 

 

Gymnastické cvičenia - prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Výskok maximálne na 2 diely švédskej debny. 

 

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie sa bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. 
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Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). 

 

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností 

v ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

 

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. 

 

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe udávanom učiteľom, so 

zmenou signalizovanou zvukom píšťalky. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia sa vo dvojiciach – učiteľ a žiak. Prísunný 

krok bokom, nácvik prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom. 

 

Koordinačné a relaxačné cvičenia - využívanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

 

PROCES 

Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza z ich 

repertoáru realizovaného v predchádzajúcom ročníku. 

Pri realizácií jednotlivých pohybových aktivít treba navodzovať situácie najmä na imitáciu 

pohybových aktivít učiteľa, spolužiaka/spolužiakov s cieľom prispôsobiť sa skupinovej 

aktivite; spontánne využívanie naučenej pohybovej hry na interakciu so spolužiakom 

/spolužiakmi s možnosťou minimálneho zasahovanie učiteľa; spontánne iniciovanie sociálnej 

interakcie prostredníctvom aktivít so spolužiakom alebo viacerými spolužiakmi, s možnosťou 

minimálneho zasahovania učiteľom; prispôsobovanie sa zmenenému prostrediu; 

prispôsobovanie sa personálnej zmene. 
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7. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v 7. ročníku vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty 2- hodinovú 

dotáciu. Počet hodín je oproti ŠVP navýšený o 1 hodinu, so zohľadnením zamerania školy ( 

cirkevná škola ).  

Obsah katolíckeho náboženstva predstavuje ročníkovú tému „Cesta pravdy.“  Ročníková téma 

obsahuje 4 samostatne rozpracované  témy, so zreteľom na mentálne postihnutie detí, na 

rozvoj komunikačných, existenciálnych, občianskych, kultúrnych a sociálnych 

a interpersonálnych kompetencií. Ročníkový symbol sú tabule Desatora. 

 

2. Ciele predmetu  

- viesť žiaka k spoznávaniu Boha a jeho miesta v živote človeka,  

- povzbudzovať  k snahe dávať Boha na prvé miesto,  

- spoznať a obhájiť hodnoty Desatora a podľa nich formovať svoj vzťah k Bohu a k ľuďom, 

- integrovať do svojho života obsah jednotlivých prikázaní,   

- vnímať potrebu spravodlivosti pre každého človeka, podieľať sa na jej uplatňovaní v živote. 

 

3. Obsah predmetu  

Obsah vzdelávania v 7. ročníku je rozdelený do nasledovných tematických okruhov : 

I. Boh uzatvára zmluvu s človekom 

Mojžiš prijíma Desatoro 

Boh je Pán celého sveta – 1. prikázanie 

II. Hľadám Boha 

Sme Božie deti 

Božie meno – 2. prikázanie 

Nedeľa – deň Pánov – 3. prikázanie 

Milujeme Boha 

III. Človek a jeho miesto v mojom živote 

Zlaté pravidlo 

Pravidlá doma, v škole, v spoločnosti 

IV. Kráčam za pravdou 

Snúbenecký vzťah 

Manželstvo 

Rodina 

Právo na česť a dobré meno 

Pravdovravnosť 

Právo na majetok, Spravodlivosť v spoločnosti 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. Jazyk tvorí integrálnu zložku myslenia človeka, je prostriedkom na poznávanie 

vonkajšieho i vnútorného sveta. Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a 

písomnej forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na 

ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo, výrazne uľahčujú 

orientáciu osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova v jeho písomnej podobe ako symbolu reality možno ovplyvňovať 

ich každodenný praktický život a vstupovať do priameho usmerňovania ich jednotlivých 

činností aj bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone.  

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie 

a literárna výchova, gramatika a sloh. Pri využívaní blokového vyučovania pre žiakov s AU 

alebo PVP s MP je možné jednu vyučovaciu jednotku slovenského jazyka rozčleniť tak, že v 

rámci jedného bloku sa možno venovať aj učivu preberanému v inej zložke tohto predmetu. 

Časové vymedzenie pre nadobúdanie jednotlivých vedomostí, zručností a návykov sa 

prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka počas jednej vyučovacej jednotky, ale aj v 

celkovom časovom trvaní nácviku určitej zručnosti.  

Pre nehovoriaceho žiaka uplatňujeme len tie ciele a obsah, ktoré sú pre neho 

zvládnuteľné, resp. ich doplníme na základe odborných odporúčaní a vlastného 

prognostického odhadu. V časti PROCES sa nachádzajú odporúčania pre vyučovanie učiva 

príslušného ročníka, pričom jednotlivé odporúčania sú využiteľné nielen v tom ročníku, v 

rámci ktorého sú uvedené. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Štátny vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 5 hodinovú dotáciu, zhodne so školským vzdelávacím programom. V prvej zložke 

slovenského jazyka je dotácia 3 vyučovacie hodiny (gramatika a sloh), v druhej zložke 

literárna výchova je dotácia 2 vyučovacie hodiny. Vzdelávanie žiakov s autizmom má 

individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne 

v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská 

knižnica, herňa.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Cieľom vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k 

spoznávaniu jazyka, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových 

prostriedkov, rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov.  

 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 727 

 

1. úroveň  

CIELE  

– utvrdiť čítanie a písanie písmen naučených v predchádzajúcich ročníkoch,  

– naučiť sa čítať a písať ďalšie písmená abecedy,  

– vedieť napísať jednoduchú informáciu, odkaz,  

– vedieť memorovať rytmizovaný text – rýmované verše, báseň,  

– vedieť prejaviť náladu a pocity na základe vypočutého literárneho textu.  

OBSAH  

Čítanie a literárna výchova  

Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen v slabikách a krátkych slovách, ktoré sa žiak 

naučil v predchádzajúcich ročníkoch.  

Oboznámenie sa s ďalšími písmenami slovenskej abecedy: Č, Š, T, Ď, Ť.  

Nácvik čítania nových písmen v slabikách a slovách.  

Dopĺňanie frekvenčného slovníka o slová s použitými novými písmenami.  

Automatizácia čítania doteraz nacvičených slov v kontexte – čítanie jednoduchých viet s 

dôrazom na význam prísudku vo vete.  

Rytmizácia textu – nácvik riekaniek a rýmovaných básní na úroveň ich ovládania spamäti.  

Podľa obsahu a intonácie pri čítaní učiteľom rozlišovať smutný text, veselý text, s využitím 

epických rýmovaných básní, krátkych príbehov.  

Gramatika  

Písanie písmen Č, Š, T, Ď, Ť - izolovane, v slabikách, slovách.  

Písanie jednoduchej jednoslovnej alebo viacslovnej informácie o aktuálnej alebo už 

uskutočnenej činnosti žiaka alebo postavy znázornenej na obrázku, fotografii, alebo z textu 

prečítaného učiteľom alebo žiakom – s vizuálnou oporou (predlohou), bez predlohy.  

Sloh  

Nácvik odpovede na otázku na prísudok vo vzťahu k činnosti žiaka alebo postáv z textu (z 

obrázku) a jej následné zapísanie – z predlohy alebo bez použitia predlohy.  

Priraďovaním symbolov alebo kresieb tváre s vážnym (smutným) alebo veselým výrazom 

vyjadriť chápanie alebo aspoň rozlišovanie radosti a smútku z textu čítaného vyučujúcim 

alebo reprodukovaného iným spôsobom.  

2. úroveň  

CIELE  

– utvrdiť čítanie a písanie písmen naučených v predchádzajúcich ročníkoch,  

– naučiť sa čítať a písať ďalšie písmená abecedy,  

– zautomatizovať čítanie často využívaných slov znázornených na symboloch vytvorených 

pre žiaka k jednotlivým činnostiam, ktoré vykonáva podľa harmonogramu (programu dňa) v 

škole, doma, vonku,  

– vedieť samostatne napísať slovo ako jednoduchú informáciu, odkaz,  

– vedieť memorovať rytmizovaný text – rýmované verše, báseň,  

– vedieť reprodukovať krátky text podľa otázok, s vizuálnou oporou (ilustrácie, fotografie, 

krátky film – animovaný alebo hraný).  

OBSAH  

Čítanie a literárna výchova  

Opakovanie a utvrdzovanie čítania písmen v slabikách a krátkych slovách, ktoré sa žiak 

naučil v predchádzajúcich ročníkoch.  

Oboznámenie sa s ďalšími písmenami slovenskej abecedy: Ä, Ô, W, X, Q.  

Nácvik čítania nových písmen v slabikách a slovách.  

Dopĺňanie frekvenčného slovníka o slová s použitými novými písmenami a o slová blízke 

žiakovi, nácvik a automatizácia ich čítania.  
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Nácvik prednesu riekanky, vinšu... spamäti pri príležitosti príchodu aktuálneho sviatku 

(Vianoce, Veľká noc, Sviatok matiek, ročné obdobie a pod.). 

Gramatika  

Písanie písmen Ä, Ô, W, X, Q - izolovane, v slabikách, slovách.  

Odpisovanie vyznačených slov z článku čítaného na čítaní na rozšírenie osobného 

frekvenčného slovníka.  

Písanie „diktátu” zo slov nacvičovaných na čítaní.  

Písanie krátkych viet  

- o práve sa uskutočňujúcej vlastnej činnosti alebo činnosti vykonávanej inou osobou - 

použitie prítomného času,  

- o nadchádzajúcej činnosti – použitie budúceho času s použitím pomocného slovesa „byť“ v 

budúcom čase vo všetkých osobách, napr. budem písať (nie „napíšem“), budeme čakať (nie 

„počkáme“), budú jesť (nie „najedia sa“) a iné.  

Rozlišovanie medzi informáciou o tom, čo sa práve uskutočňuje a informáciou o budúcej 

činnosti žiaka, učiteľa, spolužiakov, členov rodiny.  

Sloh  

Písanie jednoduchej jednoslovnej alebo viacslovnej informácie o práve sa uskutočňovanej 

alebo už uskutočnenej činnosti alebo aktuálnej situácii týkajúcej sa žiaka alebo postavy 

znázornenej na obrázku, fotografii, alebo vyplývajúcej z textu prečítaného učiteľom, prípadne 

žiakom a to s vizuálnou oporou (predlohou) alebo bez predlohy – podľa dispozície žiaka.  

3. úroveň  

CIELE 

– zautomatizovať slovenskú abecedu spamäti,  

– vedieť vyhľadať slová zoradené podľa abecedného poriadku v krátkom zozname,  

– utvrdiť písanie ypsilonu vo vnútri slova po obojakých spoluhláskach,  

– vedieť použiť minulý, prítomný a budúci čas slovies vo vlastnom rečovom a písomnom 

prejave na základe zadania témy otázkou (čo robila včera mama, čo budeš robiť zajtra večer, 

aké je dnes počasie...  

– poznať nový slovný druh – prídavné mená podľa otázky na vlastnosť,  

– vedieť správne použiť osobné zámená,  

– poznať rozdiel medzi básňou (rýmovaný literárny útvar) a prózou,  

– vedieť reprodukovať priamu reč.  

OBSAH  

Čítanie a literárna výchova  

Zlepšovanie techniky čítania, nácvik čítania šeptom.  

Uplatňovanie rozdielu medzi básňou napísanou v rýmoch a prózou pri čítaní umeleckých 

literárnych textov.  

Reprodukovanie obsahu čítaných textov aj s využitím priamej reči – dramatizácia, t. j. 

vyjadrovanie sa za niektorú postavu vystupujúcu v texte.  

Gramatika  

Pokračovanie v používaní osobných zámen vo vyskloňovaných tvaroch: mne (mi), tebe (ti), 

jemu (mu), jej, nám, vám, im, prípadne možno pokračovať ich ďalšími tvarmi mňa (ma), teba 

(ťa), jeho (ho), nás, vás, ich,  

Nácvik správneho písania ypsilonu vo vnútri slov po obojakých spoluhláskach „v, r, s, z“.  

Pokračovanie v osvojovaní si pravopisu časti vybraných slov - z každej kategórie sa odporúča 

vybrať len tie, s ktorými sa žiak najčastejšie stretáva.  Určovanie rodu a čísla podstatných 

mien v rade slov uvedených v stĺpcoch (nie ich vyhľadávaním vo vete).  

Sloh  

Nácvik správneho slovosledu vo vete - v poradí „kto (1.), čo robí (2.)“ (podmet, prísudok), 

rozvíjanie vety slovami označujúcimi vlastnosť - využitie pri písaní odkazov, informácií.  
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Používanie spisovných slov v ústnom a písomnom prejave, učiť sa rozlíšiť situáciu, v ktorých 

sa nehodí použiť nespisovné, „domáce“ slovo.  

Orientovanie sa v telefónnom zozname vypísanom z mobilu rodiča alebo priamo z mobilu 

využiteľného na tento účel. 

PROCES  

 Hlavný dôraz sa kladie na rozvíjanie a upevňovanie vedomostí a zručností, ktoré nemá 

žiak dostatočne rozvinuté z predchádzajúcich ročníkov a až v ďalšom rade na získavanie a 

upevňovanie nových; nie je však nevyhnutné zotrvávať na predmetnom učive, ak žiak 

nedosahuje v primeranom čase očakávaný pokrok.  

 Pri vyučovaní sa odporúča využívať záľubu žiakov v triedení – tvorenie stĺpcov alebo 

radov z navzájom porovnávaných slov, napr. vytriedením slov, ktoré obsahujú práve 

osvojované si písmeno od slov, ktoré toto, resp. iné, vyučujúcim určené písmeno, neobsahujú; 

vytriedením slov v určitej gramatickej kategórii, napr. v budúcom čase od slov v prítomnom 

čase a i. 

 Stĺpce alebo rady možno vytvárať zo slov ich odpisovaním alebo priraďovaním 

jednotlivých kartičiek s príslušnými slovami na podložku.  

 Doteraz používané metódy pri upevňovaní vedomostí a zručností je vhodné rozširovať 

o ďalšie, napr. o písanie diktátu, odpisovanie vyznačených slov z textu do osobného 

frekvenčného slovníka, zapisovanie informácií o tom, čo žiak urobil, keď prišiel do školy, 

alebo akú činnosť vykonával od začiatku dňa, t. j. predtým, než začala hodina slovenského 

jazyka, čo „často alebo niekedy doma robí mama/otec/súrodenec”, „čo robila 

mama/otec/sestra/brat... včera”, atď. Táto činnosť sa zaraďuje do IVP žiaka v závislosti od 

jeho dostatočného potenciálu.  

 Nácvik memorovania krátkych veršovaných literárnych útvarov nie je samoúčelný, 

cvičí sa ním pamäť žiaka, sústredenie sa na rečový prejav podľa pokynov, pričom rytmizácia 

textu pôsobí harmonizujúco na psychiku i fyzický stav žiaka, podobne ako využívanie 

rytmiky v muzikoterapii.  

 Dôležité je zamerať sa na aktívne využitie žiakom nadobudnutých zručností v 

praktickom živote – písanie a čítanie jednoduchých informácií a odkazov. Písanie odkazov 

pre ďalšiu osobu je súčasťou slohovej výchovy; dbáme, aby sa pri nich využívali slová z 

osobného frekvenčného slovníka, ktorý žiakovi postupne dopĺňame aj pri tejto činnosti. Žiak 

si na slohu môže viesť denník, t. j. zaznamenávať do zošita vyčleneného na tento účel jeho 

život v škole alebo mimo školy, zväčša ako informáciu – odpoveď na otázku vyučujúceho: 

„kto je dnes v škole“, „čo si jedol/budeš jesť na desiatu/obed“ „čo si videl na vychádzke“, „čo 

máš dnes oblečené“...  

 Pre žiakov, ktorí majú záľubu v písaní, písanie odkazov možno obohacovať zadaniami 

na písanie informácií na rôzne témy, napr.: „čo urobím, keď prídem zo školy domov”, „ako sa 

mám správať na ulici, v obchode”, „čo vidím z okna triedy/kuchyne/svojej izby...”, „čo rád 

jem” a pod., pričom adresátom jeho informácií by mala byť osoba, ku ktorej má žiak 

vytvorený pozitívny vzťah a odkazy si skutočne prečíta. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 3 
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Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme alebo ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných 

schopností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno 

od poškodenia sociálnych schopností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností 

komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo 

PVP s MP). V závislosti od miery postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie 

je cieľom predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností 

vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch, resp. 

v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich 

„čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť prispôsobenia vlastného 

správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru). 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, ide o navýšenie o jednu vyučovaciu hodinu v porovnaní so 

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Rozvíjanie schopností komunikovať je jedným zo základných cieľov výchovno-

vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP). Dôležitým cieľom je aj rozvíjanie 

sociálnych zručností a v čo najväčšej miere zaradenie žiaka do bežného života. 

 

1. úroveň  

CIELE  

- uvedomovať si svoje vonkajšie znaky i niektoré charakterové vlastnosti,  

- regulovať vlastné správanie inštrukciami učiteľa, ktoré nie sú podávané v bezprostrednej 

blízkosti žiaka,  

- vyvolávať prirodzené situácie častejších interakcií so spolužiakmi,  

- rozvíjať schopnosť žiadať si informácie od iných sociálne prijateľným neverbálnym 

spôsobom a v rámci daného kontextu,  

- rozvíjať schopnosť odovzdať žiadané informácie ostatným,  

- zoznamovať sa so zložitejšími pravidlami spoločenských hier,  

- rozvíjať vokalizáciu a neverbálnu imitáciu,  

- využívať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb - na plánovanie vzdialenejšej budúcnosti, 

a referenciu prežitej blízkej minulosti,  

- používať hygienické návyky súvisiace s dospievaním,  

- používať domáce spotrebiče.  

OBSAH  

Označenie/neverbálne pomenovanie navonok pozorovateľných vlastností žiaka a niektorých 

charakterových vlastností žiakom.  
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Rozvíjanie znalostí vlastných osobných údajov/informácií a informácií o ďalších osobách v 

sociálnom prostredí žiaka a ich vyjadrovanie primeranými neverbálnymi komunikačnými 

prostriedkami v adekvátnych situáciách.  

Používanie pravidiel správania viazaných na určité situácie (vizualizovaných pre žiaka 

zrozumiteľnou neverbálnou formou).  

Používanie naučených sociálnych komunikačných zručností aj v menej očakávaných 

situáciách sociálnych kontaktov s deťmi i dospelými.  

Rozvíjanie prvkov spoločnej pozornosti a ich uplatnenie v sociálnej komunikácii formou 

skupinových neverbálnych rozhovorov (s použitím neverbálnych komunikačných 

prostriedkov), podmieňovaných vonkajšou motiváciou.  

Používanie zložitejších pravidiel spoločenských hier (vizualizovaných pre dieťa 

pochopiteľným spôsobom).  

Naďalej podporovanie vokalizácie, ak sa dá, spájanie určitého, žiakom vokalizovaného 

zvuku, so špecifickou situáciou naplnenia potreby (snaha o modelovanie vokalizovaného 

zvuku na špecifický zvuk – slovo, vyjadrujúce špecifickú potrebu).  

Kontinuálne napodobňovanie (reťazenie pohybov s ich súčasným napodobňovaním žiakom):  

– pokročilá imitácia (zodvihnúť jednu ruku - zodvihnúť obe ruky, dotyk nosa jedným prstom - 

dotyk nosa celou rukou, zamávanie "pá - pá" pravou rukou - ľavou rukou atď.),  

– dvojkroková imitácia (predviesť dva kroky, po ich zapamätaní žiakom imitovať),  

– prekríženie (dotyk pravého lakťa ľavou rukou, dotyk ľavého ramena pravou rukou a pod.),  

– dve reakcie naraz (dotyk ramena pravou rukou súčasne a kolena ľavou rukou, ruky 

prekrížené),  

– trojkroková imitácia,  

– imitácia činnosti podľa obrázka.  

Imitácia orálnej motoriky (demonštrujeme vždy len jeden pohyb, až po zvládnutí pridáme 

ďalší).  

Rozvíjanie neverbálnej komunikácie so žiakom na plánovanie aktivít vzdialenejšej budúcnosti 

(najbližšieho mesiaca), a neverbálny rozhovor o udalostiach v blízkej minulosti (čo bolo dnes, 

včera).  

Samostatnejšie uplatňovanie hygienických návykov súvisiacich s dospievaním (používanie 

antiperspirantu, hygienickej vložky a pod.), za pomoci primeranej vizualizácie, procesuálnych 

schém, vizualizovaného mesačného kalendára a pod.  

Rozvíjanie domácich zručností a integračných zručností žiaka podľa jeho individuálnej 

kapacity, životného štýlu rodiny a pod. 

PROCES  
Používať domáce spotrebiče učíme žiaka na základe jeho individuálnych schopností a 

zručností, za nevyhnutného predpokladu bezpečnosti pre dieťa i okolie, odporúčame úzko 

spolupracovať s rodinou – poznať životný štýl rodiny ako predpoklad k rozvíjaniu 

adekvátnych domácich zručností. 

2. úroveň 

CIELE  

- zlepšovať porozumenie zložitých verbálnych inštrukcií, vyplývajúcich z kontextu,  

- zlepšovať porozumenie zložitých verbálnych inštrukcií, nevyplývajúcich z kontextu.  

OBSAH  

Plnenie inštrukcií, vyplývajúcich z kontextu (Na stôl položíme jablko a žiakovi povieme: 

„Daj mi jablko“, stoličku prisunieme ku dverám a žiakovi povieme: „Otvor dvere.“ a pod.).  

Manipulácia s predmetmi (plnenie dvojslovných inštrukcií, ktoré pomáhajú facilitovať 

rozpoznanie rovnakého predmetu v rôznych kontextoch).  

Vykonanie činnosti zobrazenej na fotografii, alebo obrázku žiakom, v spojení s verbálnou 

inštrukciou (jednokroková inštrukcia, dvojkroková, trojkroková, viackroková inštrukcia).  
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Plnenie verbálnych inštrukcií mimo stola, nie posediačky, v rovnakej miestnosti (zapni svetlo, 

zatvor dvere, choď - stoj, zahoď do koša, bež, otvor dvere, prines mi..; zaklop na dvere atď.).  

Plnenie verbálnych inštrukcií v druhej miestnosti ("urob a vráť sa").  

Plnenie dvojkrokových inštrukcií v druhej miestnosti.  

Plnenie trojkrokových inštrukcií v druhej miestnosti. 

3. úroveň  

CIELE  

- rozvíjať schopnosť vyjadriť čo žiak má – nemá rád,  

- rozvíjať schopnosť vyjadriť špecifické pocity,  

- rozvíjať schopnosť vyjadriť potreby a želania,  

- predstaviť sa – keď je o to požiadané,  

- predstaviť sa spontánne – v situácii, v ktorej sa to očakáva,  

- poskytnúť na požiadanie osobné údaje: koľko má žiak rokov, kde býva (akú má adresu), do 

ktorej školy chodí, do ktorej triedy chodí, ako sa volajú pedagógovia žiaka, jeho spolužiaci a 

pod.,  

- poskytnúť na požiadanie informácie o svojej rodine: ako sa volajú rodičia žiaka, aké majú 

telefónne číslo, ako sa volajú a pod.  

OBSAH  

Ciele odporúčame dosahovať rôznymi spôsobmi, predovšetkým prostredníctvom aktivít 

preferovaných žiakom a podľa jeho individuálnych možností, resp. prirodzených možností 

sociálneho a komunikačného prostredia školy. 

 

 

FYZIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

           Predmet fyzika pre 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

nadväzuje na poznatky o prírode, ktoré žiaci získali v predmete vlastiveda v 4. až 6. ročníku.  

Obsah predmetu je zameraný na to, aby žiaci pozorovali a aj porozumeli základným 

fyzikálnym javom v ich bezprostrednom okolí.  

V 3. úrovni si žiaci s AU alebo PVP s MP majú osvojiť vybrané metódy práce a súbor 

zručností, ako je pozorovanie a meranie vybraných fyzikálnych veličín, dokázať opísať 

pozorované a aj pracovať so získanými údajmi, napr. zapísať namerané hodnoty do tabuľky, 

realizovať nenáročné pokusy a podobne. 

 

2. Organizácia predmetu 

          Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete fyzika 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa a herňa. 
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3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  

– rozlišovať tuhé a kvapalné telesá na základe ich rozdielnych vlastností,  

– demonštrovať jednoduchým spôsobom premeny skupenstva,  

– odmerať dĺžku a hmotnosť telesa.  

OBSAH  

Premeny skupenstva látok  
Premena vody na paru  

Vyparovanie, podmienky vyparovania. Pozorovanie.  

Skvapalňovanie (kondenzácia)  

Podmienky skvapalňovania.  

Vznik rosy a dažďa.  

Kolobeh vody v prírode. 

Topenie a tuhnutie  

Premena ľadu na vodu a vody na ľad.  

Praktická dlhodobá úloha  

Pozorovanie zmien počasia. Záznam pozorovania zmien počasia (kreslenie) vo vopred 

určených intervaloch.  

Elektrická energia  
Využitie elektrickej energie v domácnosti, v doprave a inde. Šetrenie elektrickou energiou.  

Elektrospotrebiče – využitie v domácnosti, ich používanie, bezpečné zaobchádzanie pri ich 

používaní. Možnosti vzniku požiaru. Predchádzanie po žiaru v byte, budove, privolanie 

požiarnikov.  

2. úroveň  

CIELE  

– rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá na základe ich rozdielnych vlastností,  

– odmerať dĺžku telesa,  

– odmerať hmotnosť telesa,  

– porozumieť kolobehu vody v prírode.  

OBSAH  

Poznávanie látok  
Veci, predmety a látky – rozlišovanie.  

Zmeny látok – hrdza, topenie a tuhnutie, rozpustnosť.  

Vlastnosti látok – spoločné a odlišné vlastnosti látok, napr. cukor, soľ, múka a iné. 

Porovnávanie a meranie  
Dĺžka - jednotky dĺžky: cm.  

Hmotnosť - jednotky hmotnosti: kg. Praktické váženie.  

Teplota - jednotka teploty - ºC, bod varu, bod mrazu. Pozorovanie.  

Meranie teploty – teplomer.  

Čas - pohyby Zeme a s nimi súvisiace javy.  

Dĺžka dňa a noci.  

Striedanie ročných období.  

Elektrická energia  
Elektrárne. Využitie elektrickej energie v priemysle, poľnohospodárstve, doprave, v 

domácnosti. Šetrenie elektrickou energiou.  

Elektrospotrebiče, k čomu slúžia, ako sa s nimi zaobchádza. Bezpečnosť pri ich používaní. 

Možnosti vzniku požiaru. Predchádzanie požiaru, privolanie požiarnikov.  

3. úroveň 

CIELE  
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– rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá na základe ich rozdielnych vlastností,  

– na intuitívnom základe pochopiť a používať pojmy látka a teleso,  

– odmerať dĺžku, hmotnosť a objem telesa, urobiť zápis zameraných hodnôt.  

OBSAH  

Vlastnosti látok a telies  
Vlastnosti tuhých telies  

Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, tvárnosť. Merateľné vlastnosti telies - hmotnosť, váhy, váženie, 

jednotky 1 kg, 1 g, 1 t. Dĺžka, meradlá dĺžky, meranie dĺžkovým meradlom, jednotky dĺžky 1 

m, 1 cm, 1 mm, 1 km. Meranie dĺžky nepravidelných telies, odhad dĺžky. Objem, odmerný 

valec, meranie objemu geometricky nepravidelných telies, jednotky objemu 1 l, 1 ml.  

Vlastnosti kvapalín  

Nestlačiteľnosť, tekutosť. Tlak v kvapalinách. Využitie takmer nestlačiteľnosti kvapalín v 

praxi; nadľahčovanie telies v kvapalinách, plávanie, vznášanie a potápanie sa telies v 

kvapalinách.  

Vlastnosti plynov  

Stlačiteľnosť, rozpínavosť, tekutosť plynov. Nadľahčovanie telies v plynoch. Vzduch, 

atmosféra, tlak vzduchu. Znečisťovanie vzduchu. 

CIELE  

- merať v určitých časových intervaloch teplotu a zaznamenať ju do tabuľky,  

- porozumieť nameraným hodnotám teploty a času v tabuľke,  

- opísať priebeh a podmienky topenia, tuhnutia, vyparovania a varu vody, opísať jav 

skvapalňovania,   

- demonštrovať jednoduchým experimentom premeny skupenstva,  

- porozumieť kolobehu vody v prírode.  

OBSAH  

Teplota  

Premeny skupenstva látok  

Tuhé, kvapalné a plynné skupenstvo látok.  

Meranie teploty, teplomer, Celziova stupnica, jednotka teploty stupeň Celzia.  

Meranie času, jednotka času 1 s, 1 min., 1 h.  

Premena vody na paru  

Vyparovanie, podmienky vyparovania. Var. 

Meranie teploty a času v priebehu varu vody, záznam nameraných hodnôt do tabuľky.  

Skvapalňovanie (kondenzácia)  

Podmienky skvapalňovania.  

Vznik rosy a dažďa.  

Kolobeh vody v prírode.  

Kyslé dažde a ich vplyv na prírodu.  

Topenie a tuhnutie  

Premena ľadu na vodu a vody na ľad.  

Meranie teploty a času v priebehu topenia ľadu, záznam nameraných hodnôt do tabuľky.  

Praktická dlhodobá úloha  

Zriadenie meteorologickej stanice, meranie teploty a objemu zrážok, zisťovanie prítomnosti 

nečistôt v zrážkach a v ovzduší. Zisťovanie smeru vetra. Záznam pozorovaní a nameraných 

hodnôt teploty, objem zrážok, smeru vetra. 

PROCES  
Pri vyučovaní fyziky sa žiaci učia predmety a javy pozorovať a o zistených skutočnostiach 

rozprávať alebo ich zaznamenávať. Vo fyzike žiaci merajú, vážia, pripravujú podmienky pre 

pokusy a vykonávajú také činnosti, o ktorých predpokladáme, že ich využijú v praktickom 

živote. 
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BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet biológia pre 7. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

nadväzuje na poznatky o prírode, ktoré žiaci získali v predmete vlastiveda v 4. až 6. ročníku.  

žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode. Oboznamujú sa so základnou 

stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných organizmov, s podmienkami ich 

zdravého vývinu a s ochranou a tvorbou životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu 

            Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete biológia 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

            Cieľom predmetu je prehĺbiť základné vedomosti z oblasti živej a neživej prírody 

a zároveň viesť žiakov k ochrane prírody a formovaniu kladného vzťahu k prírode. 

1. úroveň  
CIELE  

– poznávať prírodu v priamom kontakte,  

– osvojiť si základné poznatky o živej a neživej prírode.  

OBSAH  

Poznávanie prírody  
Pozorovanie zmien v prírode podľa ročných období. Triedenie prírody na živú a neživú.  

Význam neživej a živej prírody pre človeka, jej využitie.  

Neživá príroda  
Pôda - zem.  

Horniny - kameň.  

Drevo.  

Živá príroda  
Človek  

Spoznávanie vlastného tela dotykom 12 a viacerých častí tela napodobňovaním. 

Ochrana zdravia pred chorobou a úrazom.  

Živočíchy  

Domáce zvieratá – poznať ďalšie druhy, význam, využitie,  

Voľne žijúce zvieratá – význam, využitie.  

Rastliny  

Byliny, dreviny.  

Význam rastlín pre človeka a živočíchy, využitie.  
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2. úroveň  

CIELE  

– poznať základnú stavbu a funkciu ľudského organizmu,  

– poznať základné hygienické pravidlá,  

– poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti.  

OBSAH  

Zo živej prírody  
Človek  

Človek ako súčasť živej prírody.  

Hlavné vonkajšie časti ľudského tela a vnútorné ústroje, najznámejšie z nich v súvislosti s ich 

funkciou.  

Znaky života u človeka – človek sa živí rastlinnou, živočíšnou potravou a vodou, dýcha 

kyslík, rastie, vyvíja sa, rozmnožuje, vníma zmyslami, pohybuje sa.  

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť človeka.  

Rastliny  

Ihličnaté a listnaté stromy a kry.  

Byliny - liečivé byliny.  

Kvetiny.  

Časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvety, plod.  

Ovocie, zelenina - zber úrody a jej spracovanie.  

Živočíchy  

Chov dobytka: krava, ovca, kôň, prasa a iné.  

Starostlivosť o domáce zvieratá. Užitočnosť domácich zvierat pre človeka.  

Ochrana živočíchov.  

Voda a vzduch  
Voda  

Význam vody pre život rastlín, živočíchov a človeka.  

Výskyt vody v prírode. Voda v skupenstve pevnom, kvapalnom a plynnom (vodná para). 

Ochrana vody pred znečistením.  

Vzduch  

Význam vzduchu pre život rastlín, živočíchov a človeka. 

3. úroveň  

CIELE  

- oboznámiť sa so živočíchmi a rastlinami najmä vyskytujúcimi sa v mieste bydliska žiaka, 

- poznávať vzájomné vzťahy medzi živočíchmi, rastlinami a medzi organizmami a ich 

prostredím,  

- poznávať najznámejších predstaviteľov živočíchov, rastlín a iných organizmov a ich význam 

pre prírodu a človeka.  

OBSAH  

Príroda a jej prírodné deje  

Hlavné skupiny organizmov v prírode, ich znaky - baktérie, huby, rastliny, ţivočíchy.  

životné prostredie, jeho vplyv na živé organizmy.  

Voda ako životné prostredie  
Význam vody pre život rastlín, živočíchov a človeka.  

Zdroje znečisťovania vôd. Ochrana vôd, najmä zdrojov pitnej vody. 

Pozorovanie predstaviteľov rastlín a živočíchov vo vodnom prostredí a pri vode v najbližšom 

okolí.  

Rastliny stojatých vôd: pálka úzkolistá, lekno biele, žaburinka menšia.  

Živočíchy stojatých vôd: kapor obyčajný, korytnačka bahenná, pijavica lekárska, larvy 

komárov.  
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Živočíchy tečúcich vôd: pstruh potočný, šťuka obyčajná, ostriež riečny, rak riečny.  

Najčastejšie rastliny brehov vôd: vŕba biela, jelša lepkavá, záružlie močiarne, nezábudka 

močiarna.  

Živočíchy brehov vôd: ondatra pižmová, kačica divá, užovka obyčajná, skokan hnedý, vážka 

ploská, komár piskľavý.  

Chránené živočíchy: rosnička zelená, bocian biely. 

Les - spoločenstvo organizmov  
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.  

Huby jedovaté: muchotrávka zelená, nejedlé: hríb satanský, jedlé: hríb dubový.  

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.  

Charakteristickí predstavitelia živočíchov: kamzík vrchovský, svišť horský, orol skalný.  

Lúky a pasienky - spoločenstvo organizmov  
Ošetrovanie lúk a pasienkov, zúrodňovanie - ich význam.  

Rastliny: trávy, ďatelina lúčna, lúčne kvety.  

Živočíchy: ovca domáca, tur domáci, jašterica obyčajná, koník lúčny, lienka veľká, motýle, 

ovad hovädzí.  

Polia  
Pôda a jej význam pre človeka. Starostlivosť o pôdu. Ochrana pôdy.  

Hospodársky významné rastliny - obilniny, okopaniny, olejniny, krmoviny.  

Buriny: vlčí mak.  

Živočíchy polí: zajac poľný, hraboš poľný, jarabica poľná, bažant obyčajný, škovránok poľný, 

svrček poľný.  

Škodcovia: pásavka zemiaková, krtonôţka obyčajná.  

Záhrady a sady 

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.  

Najčastejšie živočíchy: krt obyčajný, jež bledý, hrdlička záhradná, drozd čierny, sýkorka 

veľká, vrabec domový, škorec obyčajný, mlynárik kapustový, chrúst obyčajný, obaľovač 

jablčný, slimák záhradný, dážďovka obyčajná.  

Opeľovače: včela medonosná, čmeľ zemný.  

PROCES  
Vyučovanie biológie je nevyhnutné realizovať v konkrétnych podmienkach prírodného 

prostredia, najmä prostredníctvom vychádzok zameraných na konkrétny cieľ. Dôležité sú aj 

pomôcky: encyklopédie, obrazy, preparácie zvierat, zbierky a krátke filmy – DVD, CD.  

 Konkrétne druhy rastlín, živočíchov a ich počet určuje vyučujúci podľa schopností 

žiaka s AU alebo PVP s MP a regiónu, v ktorom sa škola nachádza. Vymenované druhy 

rastlín a živočíchov slúžia len ako príklad, poskytujú možnosť výberu. 
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DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu 

        Dejepis spolu s občianskou náukou a niektorými zložkami geografie tvorí vzdelávaciu 

oblasť spoločenskovedných predmetov.  Predmet dejepis pre 7. ročník pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) nadväzuje na poznatky o spoločnosti, ktoré žiaci získali vo vlastivede 

v 4. až 6. ročníku.  

 Hlavnou úlohou dejepisu je vytvoriť u žiakov AU alebo PVP s MP elementárne 

historické predstavy predovšetkým na základe obrazového vnímania.  

 

2. Organizácia predmetu 

            Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete dejepis1-hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

           Cieľom predmetu je, aby žiaci podľa svojich schopností a možností získali „historické“ 

skúsenosti a poznatky z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej 

perspektívy. Vedieme ich k tomu, aby mali v úcte svoj vlastný národ, úctu k iným národom a 

etnikám, rešpektovali historické, kultúrne a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev. 

1. úroveň  
CIELE  

Vytvárať u žiakov elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

rozlišovať minulosť a prítomnosť, priblížiť život ľudí v dávnej minulosti.  

OBSAH 

Od blízkeho k vzdialenému  
Priestor a čas  

Prírodný a historický čas, meniny, narodeniny, sviatky.  

Fotografie – obrazová spomienka, rodinný album.  

Pamiatky v priestore a čase  

Pomník, pamätník – poznajú historickú osobnosť, ktorú pripomína pomník, pamätník, v 

mieste kde žiaci žijú. Návšteva miestneho cintorína, parku. 

Legendy, mýty, povesti, náboženstvo  

Povesti z minulosti svojho regiónu.  

Návšteva sakrálnych objektov v obci, príbehy svätých.  

Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi  
Spôsob života a obživy pravekých zberačov, lovcov, roľníkov.  

Pracovné nástroje, odev, zbrane pravekých ľudí.  
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2. úroveň  

CIELE  

- vytvárať u žiakov elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

rozlišovať minulosť a prítomnosť,  

- priblížiť život ľudí v dávnej minulosti.  

OBSAH  

Od blízkeho k vzdialenému  
Priestor a čas 

Prírodný a historický čas.  

Meniny, narodeniny, letopočet, sviatky.  

Fotografie – obrazová spomienka, rodinný album.  

„Rodostrom“ najbližšej rodiny.  

Pamiatky v priestore a čase  

Pomník, pamätník – poznajú historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, 

pamätník, pamätná tabuľa v mieste kde žiaci žijú. Návšteva miestneho cintorína. 

Legendy, mýty, povesti, náboženstvo  

Povesti, legendy a príbehy z minulosti svojho regiónu.  

Návšteva sakrálnych objektov v obci, príbehy svätých.  

Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi  
Spôsob života a obživy pravekých zberačov, lovcov, roľníkov.  

Pracovné nástroje, odev, zbrane pravekých ľudí. 

3. úroveň  

CIELE  

- vytvárať elementárnych historických predstáv žiakov na základe obrazového vnímania,  

- oboznámiť žiakov s najdôležitejšími obdobiami našich národných dejín,  

- zamerať sa na najzákladnejšiu orientáciu v slovenských dejinách.  

OBSAH  

Na počiatku novoveku  
Objavné plavby - zámorské objavy a ich vplyv na rozvoj hospodárstva.  

Objavenie Ameriky (1492) - Krištof Kolumbus.  

Slovensko v novoveku  
Život šľachty a poddaných v 16. storočí.  

Turecké nájazdy do Uhorska.  

Bratislava – hlavné mesto Uhorska.  

Bitka pri Moháči (1526) a jej dôsledky.  

Roľnícke a banícke povstania v Uhorsku.  

Vznik habsburskej monarchie.  

Renesancia (pamiatky na Slovensku, najmä vo vlastnom regióne).  

Vek osvietenstva a Slovensko  
Slovensko po tureckých vojnách – hospodárska a sociálna situácia. 

J. Jánošík – symbol boja za slobodu a spravodlivosť.  

Barok (pamiatky na Slovensku, so zameraním na vlastný región).  

Mária Terézia – reformy. Jozef II. – zrušenie nevoľníctva, tolerančný patent.  

Slovenské národné obrodenie  
Postavenie Slovákov v Uhorsku. Uzákonenie (kodifikácia) spisovného slovenského jazyka - 

A. Bernolák, Ľ. Štúr. Rozvoj školstva a kultúry na Slovensku. 

Revolučný rok 1848 – slovenské povstanie, žiadosti slovenského národa.  

Memorandum slovenského národa (1861). Matica slovenská (1863).  

Založenie slovenských gymnázií. Vznik Rakúsko–Uhorska. 
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GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Geografia pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) v 7. ročníku nadväzuje na 

poznatky zo spoločenskovednej oblasti, ktoré získali žiaci v predmete vlastiveda v 4. až 6. 

ročníku.  

 Žiaci prostredníctvom tohto predmetu získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o 

svete. V geografii žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu Slovenskej republiky, jej 

postavenia v Európe, k základným informáciám o Európe a o svete.  

 Dôležitou 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 obsahu geografie žiaci získavajú aj poznatky o základoch ochrany a tvorby 

životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu  

 Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete dejepis1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu  

1. úroveň  

CIELE  

- poznávať miestnu krajinu,  

- orientovať sa v miestnej oblasti,  

- vedieť najdôležitejšie údaje o obci v ktorej žiak žije.  

OBSAH  

Orientácia na mape a v miestnej krajine  
Orientácia v obci – poznať niektoré názvy ulíc, ktoré sú dôležité pre žiaka, križovatky, 

význam orientačných tabúľ.  

Dopravné značky súvisiace s cestnou premávkou predovšetkým chodcov a cyklistov, 

správanie sa chodcov na ceste, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov.  

Poznávanie obce v ktorej žiak žije - dominantné prvky obce, pamätihodnosti, významné 

objekty. 

Inštitúcie a zariadenia – obchody, služby, správne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, stanica 

polície, požiarny útvar, kultúrne a športové zariadenia a iné.  

Charakteristika miestnej krajiny na základe pozorovania. Vychádzky do bezprostredného 

okolia obce.  

Jednoduchý opis krajiny – nížina, vrchovina, pohorie, rieka.  

Krajina –mestská/vidiecka; zalesnená/nezalesnená; poľnohospodárska/priemyselná.  
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Chránené krajinné oblasti najbližšieho regiónu.  

Dopravné spojenia miestnej obce s najbližším okolím: cesty, železnica a iné.  

2. úroveň  

CIELE  

- poznávať miestnu krajinu,  

- poznávať svoju vlasť,  

- začať pracovať s mapou s pomocou učiteľa.  

OBSAH  

Zem a jej zobrazenie  
Glóbus – zobrazenie Zeme..  

Orientácia na mape a v miestnej krajine  
Mapa – farby na mape, značky, orientácia na mape miestnej krajiny.  

Určovanie hlavných svetových strán.  

Mapa Slovenskej republiky - poloha, hlavné mesto – Bratislava, hranice štátu.  

Naše mesto, obec na mape, poloha vzhľadom k hlavnému mestu. 

Slovenská republika  
Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky, sídlo republikových orgánov a inštitúcií.  

Historické pamiatky, kultúrne dominanty v Bratislave.  

Priemysel a doprava Bratislavy.  

3. úroveň  

CIELE  

- základné poznatky o Európe,  

- práca s mapou, využitie v praktickom živote,  

- ochrana životného prostredia.  

OBSAH  

Zem a jej zobrazenie  
Tvar a veľkosť Zeme. 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  
Európa – poloha, členitosť, povrch.  

Podnebie a vodstvo Európy.  

Obyvateľstvo, štáty Európy.  

SR – jej poloha v Európe.  

Hranice, naši susedia.  

Európske štáty.  

Stredná Európa – Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko.  

Východná Európa – Spoločenstvo nezávislých štátov. Ukrajina, Bielorusko, Rusko.  

Západná Európa – Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko.  

Južná Európa – Španielsko, Portugalsko a Taliansko.  

Juhovýchodná Európa – Grécko, Slovinsko, Chorvátsko a bývalé štáty Juhoslávie, Albánsko, 

Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko. 

Severná Európa – Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Island a pobaltské republiky.  

Najmenšie štáty v Európe – Vatikán, Luxembursko, Monako ... 
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OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska výchova 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet občianska náuka pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) v 7. 

ročníku nadväzuje na poznatky o spoločnosti, ktoré žiaci získali vo vlastivede v 4. až 6. 

ročníku.  

 Obsah občianskej náuky je zameraný na to, aby sa žiaci oboznámili so zásadami a 

normami vzťahov v rodine, v škole, spoločnosti vôbec, so základnými občianskymi právami a 

povinnosťami, s hlavnými znakmi nášho štátneho zriadenia, ako i so všeľudskými 

problémami, ktoré sa bytostne dotýkajú mladej generácie. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program stanovuje v 7. ročníku v predmete občianska náuka 1 

hodinovú dotáciu, zhodne so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter 

a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický 

stav žiaka s autizmom. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, 

k dispozícii je aj počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele predmetu 

1. úroveň  

CIELE  

- vedieť osobné údaje,  

- porozumieť časovým údajom a vzťahom,  

- orientovať sa v bežných životných situáciách.  

OBSAH  

Základná orientácia  
Základné údaje o sebe: meno, priezvisko, vek.  

Mená rodičov, zamestnanie, vek.  

Orientácia v čase, osvojenie pojmov: dnes, zajtra, včera, názvy mesiacov.  

Orientácia v priestore, zvládnutie pokynov: von, dnu, hore, dolu.  

Samostatná návšteva pre žiaka najznámejších miestností v budove školy.  

Spoznávanie najbližšieho okolia školy, najmä dôležitých objektov. 

Orientácia v bežných životných situáciách  
Verejná doprava – cestovanie v dopravnom prostriedku na dlhšiu vzdialenosť.  

Telefonovanie s pomocou, vedieť čísla: 112 prípadne aj 150, 155.  

Pošta – orientácia v priestoroch budovy s pomocou.  

Obchod – zvládnutie jednoduchého nákupu s pomocou, platenie nákupu s pomocou.  

Využívanie služieb s pomocou, napr. kaderníctvo, holičstvo.  

Objednanie jedla a pitia s pomocou.  

Oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami podľa možností miestnej oblasti.  

Vyjadriť, opísať bolesť, zdravotný problém, vedieť odmerať telesnú teplotu.  

Privolanie (aj telefonicky) lekárskej služby s pomocou.  
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Návšteva zdravotného strediska, lekára, lekárne.  

2. úroveň  

CIELE 

- poznať osobné údaje členov rodiny, príbuzenské vzťahy,  

- orientovať sa v čase a priestore,  

- orientovať sa v miestnej oblasti,  

- poznať hlavné zásady pravidiel cestnej premávky,  

- osvojiť si pravidlá správnej životosprávy,  

- získať základné poznatky o živote v spoločnosti a jej pravidlách.  

OBSAH  

Rodina, škola a obec  
Príbuzenské vzťahy.  

Úloha rodiny.  

Vzťahy medzi členmi rodiny – úcta k starším, k rodičom, všetkým ľuďom.  

Adresa bydliska.  

Zariadenie školy, ochrana školského majetku.  

Adresa školy.  

Miesto bydliska – mesto, dedina, najdôležitejšie rozdiely – počet obyvateľov, doprava,...  

Verejné zariadenia a úrady obce: miestny úrad, pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, policajná 

stanica, hasičská stanica, kultúrny dom, atď. – podľa miestnych podmienok.  

Vychádzky do okolia školy a obce. 

Orientácia v čase a priestore  
Ročné obdobia a ich charakteristické znaky.  

Určovanie času na hodinách.  

Opakovanie pojmov: včera, dnes, zajtra, ráno, večer, budúci rok, minulý rok.  

Dni v týždni, mesiace v roku, dátum.  

Dátum narodenia.  

Určenie miesta: vpredu, vzadu, pod, nad, pred,... .  

Doprava, pravidlá cestnej premávky  
Dopravné prostriedky.  

Cestovanie vlakom, autobusom, električkou podľa miestnych podmienok.  

Správanie sa v dopravných prostriedkoch.  

Pravidlá cestnej premávky pre chodcov.  

Dopravné značky určené pre chodcov, signalizačné zariadenia riadiace dopravu. 

Starostlivosť o zdravie  
Osobná hygiena a jej význam v prevencii ochorenia.  

Najbežnejšie ochorenia, ich príznaky, vedieť opísať bolesť, zdravotný problém.  

Ošetrovanie chorého člena rodiny.  

Návšteva polikliniky, nemocnice, lekárne.  

Správna životospráva, spánok, odpočinok.  

Škodlivosť fajčenia a konzumovania alkoholických nápojov.  

História a spoločnosť  
Historické pamiatky v miestnom prostredí – stavba obydlí, kostol, radnica, divadlo, atď. 

Štátne symboly – štátna vlajka, štátna hymna.  

Úcta k ľudskej práci a jej produktom.  

Práca – pozorovanie ľudí pri práci na poli, na stavbe, v obchode, .. . .  

Stroje a prístroje, ktoré uľahčujú prácu v zamestnaní i v domácnosti. Bezpečnosť pri práci s 

prístrojmi.  

3. úroveň  

CIELE  
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- poznať funkciu rodiny a školy,  

- oboznámiť s normami spoločenského správania a ich uplatňovaním v bežnom živote,  

- poznať hlavné zásady pravidiel cestnej premávky,  

- získať základné poznatky o živote v spoločnosti.  

OBSAH  

Život v spoločnosti 

Rodina  

Význam rodiny pre mladého človeka a pre štát.  

Rodina - 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 života 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 sa na verejnosti (na ulici, v obchode, v dopravnom prostriedku, na pošte, u 

lekára, na návšteve, na kultúrnom predstavení).  

Starostlivosť o vlastné zdravie, prevencia ochorenia a úrazu  

Osobná hygiena a jej význam v prevencii ochorenia.  

Ochrana pred infekčnými a civilizačnými ochoreniami.  

Škodlivosť fajčenia, alkoholizmu a drog pre mladého človeka, boj proti ich používaniu, 

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.  

Charakterové a mravné hodnoty človeka  
Medziľudské vzťahy v rodine a v spoločnosti.  

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.  

Spolužitie ľudí na zásadách spolupráce a tolerancie, dobre s nimi vychádzať.  

PROCES  
 K vymedzenému obsahu občianskej náuky odporúčame, aby učitelia pristupovali ako 

k otvorenému systému - učivo možno dopĺňať či redukovať.  

 Jednotlivé témy plnia funkciu námetov na jednotlivé hodiny, učiteľ si zvolí také, ktoré 

podľa jeho názoru žiak s AU alebo PVP s MP zvládne. Vyučovanie občianskej náuky je nutné 

realizovať v konkrétnych situáciách. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
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Vyučovací predmet: Matematika  

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) do bežného 

denného života je aj matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. Individuálnym prístupom 

získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať.  

 Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka.  

 V dôsledku triády poškodení je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup k žiakovi s AU alebo PVP s MP, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

 Nezabúdajme, že neschopnosť žiaka spolupracovať na vyučovaní môže byť spôsobená 

aj vonkajšími činiteľmi.  

 Pre mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je práca s učebnicou problémom, preto je 

potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne pracovné listy, 

manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uložené v škatuliach, 

výučba prostredníctvom počítača a podobne. Záleží na osobitostiach žiaka, je potrebné 

adekvátne reagovať na jeho potreby, schopnosti a možnosti. To si vyžaduje cieľavedomú a 

namáhavú prácu pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný a ľudský 

potenciál. Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšími.   

 Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie 

množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom 

živote. 

  

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika, zhodne so ŠVP . 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné 

matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych 

schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene 

aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 

prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka s autizmom. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje 

individuálnym schopnostiam žiaka. 

1. úroveň  

CIELE  
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– tvoriť skupiny z rozličných predmetov,  

– oboznámiť sa s tvarmi a povrchmi materiálov,  

– poznať farby,  

– pochopiť množstvo 7,  

– poznať základné geometrické tvary,  

– kresliť základné geometrické tvary podľa predlohy.  

OBSAH  

Porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Triedenie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: kratší – dlhší.  

Orientácia v priestore, vzťahy: vpravo – vľavo, na – pod.  

Orientácia v čase, pojmy: deň, hodina. 

Skladanie celku z častí.  

Číslo 7, počítanie do 7, čítanie a písanie číslice 7.  

Priraďovanie predmetov k číslu 7.  

Priraďovanie čísla 7 k predmetom.  

Poznávanie základných geometrických tvarov a ich kreslenie podľa predlohy: kruh, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník.  

Kocka – priraďovanie, triedenie a spoznanie kocky medzi predmetmi každodenného života.  

2. úroveň  

CIELE  

– osvojiť si základné prvky numerácie v obore prirodzených čísel do 100,  

– sčitovať a odčitovať desiatky v obore prirodzených čísel do 100,  

– osvojiť si základné rovinné a priestorové útvary,  

– využívať jednotku dĺžky,  

– využívať jednotku hmotnosti,  

– využívať osvojené vedomosti v reálnom živote.  

OBSAH  

Počítanie po desiatkach do 100, číselný rad do 100, čítanie a písanie čísel do 100.  

Sčitovanie a odčítavanie desiatok.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Porovnávanie a triedenie predmetov podľa dĺžky a veľkosti.  

Pojem: polovica.  

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník.  

Kocka, valec a hranol – priraďovanie k názvu, triedenie a ich spoznanie medzi predmetmi 

každodenného života.  

Rysovanie čiar, meranie na cm, jednotka 1 cm.  

Váženie, porovnávanie a triedenie predmetov podľa hmotnosti, jednotka 1 kg,  

Používanie kalkulačky.  

3. úroveň  

CIELE  

– násobiť a deliť mimo oboru násobilky,  

– deliť so zvyškom,  

– písomne násobiť a deliť prirodzené čísla do 10 000,  

– osvojiť si numeráciu v číselnom obore do milióna,  

– vedieť písomne sčitovať a odčitovať čísla do 100 000,  

– osvojiť si jednoduché konštrukcie kružidlom,  

– osvojiť si základné priestorové útvary: guľa, valec,  

– vedieť označovať a rysovať uhly,  
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– vedieť vypočítať obvod rovinných obrazcov.  

OBSAH  

Písomné násobenie a delenie mimo oboru násobilky, príklady typu: 3 .11 = 33, 2 .15 = 30,  

33 : 3 = 11, 30 : 2 =15.  

Delenie so zvyškom.  

Násobok daného čísla, vyznačovanie na číselnej osi.  

Pojmy: neúplný podiel, zvyšok.  

Výpočet neúplného podielu, zápis formou: 13 : 4 = 3 zv. 1.  

Riešenie príkladov na delenie so zvyškom v obore do 100.  

Písomné násobenie a delenie prirodzených čísel do 10 000.  

Násobenie a delenie číslami 10, 100, 1000. Využitie na praktickom premieňaní jednotiek 

dĺžky, hmotnosti a objemu. 

Písomné násobenie maximálne trojciferného čísla jednociferným činiteľom.  

Písomné delenie jednociferným deliteľom bez zvyšku.  

Číselný obor do milióna, numerácia do milióna, porovnávanie čísel, zaokrúhľovanie čísel na 

desiatky a stovky, písomné sčitovanie a odčítavanie čísel do 100 000.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Používanie kalkulačky na sčitovanie a odčítavanie. 

Jednoduché konštrukcie kružidlom, prenášanie úsečiek, porovnávanie úsečiek, grafický súčet 

úsečiek, násobok úsečiek, stred úsečky.  

Konštrukcia trojuholníka (z troch strán) pomocou kružidla.  

Základné geometrické telesá: guľa, valec, popis základných vlastností.  

Uhol, vyznačovanie a rysovanie uhla, popis uhla.  

Pojmy - pravý uhol, priamy, ostrý, tupý uhol.  

Precvičovanie na rovinných obrazcoch: štvorec, obdĺžnik, trojuholník.  

Obvod trojuholníka.  

Obvod obdĺžnika.  

Obvod štvorca. 

PROCES  
 Pre žiakov 1. úrovne môže byť orientácia v priestore a čase veľkým problémom. 

Najmä pojem hodina je veľmi abstraktný, preto nácvik realizujeme v prirodzených aj 

navodených štruktúrovaných podmienkach prostredníctvom vizualizácie. Číselný obor sa v 

tejto úrovni rozširuje o číslo 7. Žiaci spoznávajú kocku v predmetoch každodenného života. 

Pre niektorých žiakov sa počítanie po jednotkách, desiatkach a pod. v danom číselnom obore 

môže stať mechanickou a stereotypnou záležitosťou, preto tieto činnosti nacvičujeme v takých 

situáciách, aby žiak chápal zmysel zadanej úlohy, aby prostredníctvom nácviku v rôznych 

variabilitách vedel osvojenú schopnosť využívať v každodenných, reálnych činnostiach.  

Žiaci v 3. úrovni si osvojujú numeráciu v číselnom obore do milióna. Riešenie praktických 

úloh môže byť pre niektorých žiakov náročné pre abstraktnosť veľkosti oboru, preto je 

potrebné, aby si žiaci dôsledne osvojili algoritmus postupu jednotlivých počtových výkonov.  

Pri ťažkostiach s manipuláciou s číslami je vhodné použiť kalkulačku. To isté platí aj pri 

nácviku výpočtu obvodov plošných útvarov, ktoré nacvičujeme v reálnych situáciách. 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika  

Ročník: siedmy 
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Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
  Predmet informatická výchova je novým predmetov v obsahu vzdelávania žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

(ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP). 

 Hlavnou úlohou predmetu je, že podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, 

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

zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 hodiny v predmete informatická výchova, zhodne so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Cieľom informatickej výchovy 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 AU alebo PVP s MP.  

 Obsah vzdelávania predmetu nie je rozdelený do troch úrovní (najľahšia, stredná a 

najnáročnejšia) ako je to pri iných predmetoch. Predpokladá sa, že žiaci AU alebo PVP s MP 

na porovnateľnej mentálnej úrovni môžu disponovať diametrálne rozličnými schopnosťami a 

zručnosťami v oblasti práce s počítačom. Vyučujúci predmetu informatická výchova pri 

vypracovávaní IVP musí vychádzať z aktuálnych schopností a zručností žiaka v tejto oblasti, 

a podľa toho so žiakom individuálne postupovať. Obsah predmetu je rozdelený na 5 

tematických okruhov: 

I. 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.  

II. 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.  

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

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

IV. 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.  

V. Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a 

spoločenskými aspektmi informatiky. Žiaci by sa mali 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. 
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CIELE  

- zapnúť a vypnúť počítač s pomocou/samostatne,  

- pracovať s myšou s pomocou/samostatne,  

- pracovať s klávesnicou s pomocou/samostatne,  

- správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD s pomocou/samostatne,  

- minimalizovať a maximalizovať pracovné okno s pomocou/samostatne,  

- zatvoriť pracovné okno s pomocou/samostatne,  

- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou s pomocou/samostatne,  

- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou,  

- chápať rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím,  

- chápať rozdiel medzi stláčaním pravého a ľavého tlačidla,  

- spustiť CD, DVD cez tento počítač s pomocou/samostatne,  

- používať jednoduché zásady písania e-mailov,  

- e-maily posielať a prijať s pomocou/samostatne,  

- rozpoznať vhodné webové stránky pre deti – vzdelávacie, zábavné, náučné,  

- oboznámiť žiakov s negatívnym vplyvom stránok propagujúcich násilie a s erotickým  

zameraním, 

- získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,  

- pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť s pomocou/samostatne,  

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači.  

OBSAH  

Informácie okolo nás  
Oboznámenie sa s počítačom  

Základné časti z ktorých sa skladá počítačová zostava (PC, monitor, klávesnica, myš).  

Ovládanie klávesnice, myši.  

Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty  

Práca s textovým editorom, vytváranie jednoduchého textu, mazanie, ukladanie dokumentu.  

Ukladanie rôznych informácií do súborov (text).  

Jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka). 

Dodržiavanie základných zásad písania textu.  

Počítačové didaktické hry. 

Komunikácia prostredníctvom IKT  
E-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár  

Oboznámenie sa s pojmami – e-mail, e-mailová adresa.  

Správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, kamarátom, spolužiakom).  

Bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov).  

E-mailové adresy rodičov a kamarátov (zistenie adries, využitie adresára),  

www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe  

Oboznámenie sa s pojmami – www, webový prehliadač, webová stránka.  

Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  

Webové stránky pre deti (rozprávky, obrázky). 

Postupy, riešenie problémov  
Oboznámenie sa s pojmami – detský programovací jazyk, elementárne príkazy  

Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov).  

Princípy fungovania IKT  
Oboznámenie sa s pojmami myš, klávesnica,  

Funkcie vybraných klávesov.  

Tlačiareň  

Funkcia tlačiarne.  

CD  
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Spúšťanie hry a hudby z CD, ovládanie jednoduchých hier  

Ukladanie informácií, súbor  

Uloženie informácií do súboru, otvorenie.  

Informačná spoločnosť  
Informačné technológie v škole  

Edukačné programy, komunikácia. - objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných 

programov - pre rôzne predmety.  

Voľný čas a IKT 

Počítačové hry, hudba, filmy. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie  

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) z hľadiska: úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho 

osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu.  

 Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších 

ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. Pracovné vyučovanie prispieva 

k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju jeho schopností, možností a zručností. V 

kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva 

jeho život zmysluplnejším a nezávislejším.  

 Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere 

v prirodzených podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote 

vykonávať. Pri blokovom vyučovaní sa rozdeľuje vyučovacia jednotka na kratšie časové 

úseky, podľa schopností žiaka tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia.  

 

2. Organizácia predmetu 

V 7. ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovacie hodiny zhodne so ŠVP. Podľa 

uváženia je možné hodiny spájať do dvojhodinových celkov. Do vyučovania predmetu sú 

zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, multikultúrna výchova, dopravná 

výchova, ochrana života a zdravia. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, 

k dispozícii je učebňa pracovnej výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Cieľom predmetu je:  

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci,  
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- osvojiť si  základné pracovné zručnosti a návyky s používaním vybraných vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok,   

- viesť žiakov k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení jednotlivých činností, 

- prostredníctvom pracovnej činnosti viesť žiakov k autentickému  a objektívnemu 

poznávaniu okolitého sveta, k budovaniu sebadôvery, k správnemu postoju k výsledkom 

práce človeka, technike a životnému prostrediu, 

- chápať prácu a pracovnú činnosť ako príležitosť k sebarealizácii a sebavzdelávaniu. 

 Obsah predmetu je členený na tri úrovne, v jednotlivých úrovniach na zložky. Toto 

rozdelenie vychádza zo schopnosti žiaka osvojiť si obsah daného učiva a zo schopnosti vedieť 

ho aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote. 

1. úroveň  

CIELE  

– zvyšovať samostatnosť pri základných hygienických návykoch,  

– zvyšovať samostatnosť pri základných samoobslužných zručnostiach,  

– zvyšovať samostatnosť pri základných stravovacích návykoch,  

– rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,  

– rozvíjať jemnú a hrubú motoriku,  

– osvojiť si základné pracovné zručnosti,  

– rozpoznávať rôzne materiály a vedieť s nimi pracovať,  

– vedieť pracovať s náradím v dielni.  

OBSAH 

Samoobslužné činnosti  
Osobná hygiena - samostatné používanie hygienických potrieb, upevnenie hygienických 

návykov, včítane používania WC.  

Samostatne obliekanie, vyzliekanie s rozlíšením prednej časti odevu. 

Samostatné obúvanie, vyzúvanie.  

Úprava vlasov – vedieť používať hrebeň.  

Používanie príboru s pomocou - vedieť podľa potreby použiť vidličku, nôž a servítku.  

Navliekanie šnúrok do topánok a viazanie uzla s pomocou.  

Rozvoj jemnej motoriky  
Listovanie v knihe po jednom liste.  

Používanie štipcov na bielizeň, spinky a pod.  

Gumovanie a strúhanie ceruziek.  

Odskrutkovanie a zaskrutkovanie veľkej matice do určitej vzdialenosti.  

Skladanie puzzle a jednoduchých skladačiek.  

Navliekanie rôznych drobných predmetov a prírodnín podľa jednoduchého pravidla.  

Práca v domácnosti  
Primerané používanie predmetov každodenného života.  

Odkladanie predmetov, odevu a obuvi na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Ukladanie šiat.  

Utieranie prachu, vysávanie, zametanie a utieranie podlahy.  

Umývanie umývadla, vane a zrkadla podľa pokynov.  

Pranie a žehlenie jednoduchých vecí s pomocou.  

Polievanie kvetov.  

Základy bezpečnosti v domácnosti.  

Samostatné prestieranie k stolovaniu - plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár.  

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu na určené miesto.  

Používanie elektrickej varnej kanvice.  

Príprava jednoduchých nápojov.  

Príprava jednoduchých studených jedál. 
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Práca v dielni  
Práca s papierom: strihanie, nalepovanie, zlepovanie vytváranie koláže a pod.  

Strihanie a lepenie textilu.  

Navliekanie nite do veľkej ihly.  

Šitie jednoduchých stehov so zdvojenou niťou na perforovaný kartón.  

Montážne a demontážne práce so skladačkami.  

Vyfarbovanie a natieranie výrobkov.  

Práca s osvojeným náradím - kladivo, pílka, kliešte, pilník - s pomocou.  

2. úroveň 

CIELE  

– samostatne vykonávať osobnú hygienu a samoobsluhu,  

– vykonávať základné pracovné činnosti v domácnosti,  

– poznať vlastnosti papiera a textilu, vedieť s nimi pracovať,  

– osvojiť si základné pracovné zručnosti potrebné pri práci s drevom,  

– osvojiť si základné pracovné zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie zubov a 

nechtov.  

Samostatné používanie WC, toaletného papiera, vreckovky, dámskej hygienickej vložky.  

Česanie a upravovanie vzhľadu.  

Samostatné obliekanie a vyzliekanie, skladanie a ukladanie odevov a obuvi na určené miesto.  

Samostatné stolovanie.  

Práce v domácnosti  
Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Utieranie prachu, umývanie podlahy, zametanie a vysávanie, vetranie.  

Ustielanie postele.  

Pranie a sušenie spodnej bielizne, ponožiek a vreckoviek.  

Žehlenie rovných kusov bielizne.  

Prišívanie gombíka, patentky, háčika. Predný a zadný steh. Jednoduché opravy odevov.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení.  

Nakupovanie.  

Telefonovanie 

Ošetrovanie drobných poranení.  

Samostatné prestieranie k stolovaniu.  

Samostatné odkladanie riadu po stolovaní.  

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu.  

Uskladňovanie potravín.  

Krájanie chleba nožom, na ručnom krájači.  

Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier.  

Príprava jednoduchých nápojov 

Používanie elektrickej varnej kanvice a sporáka.  

Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača a iných kuchynských 

nástrojov a spotrebičov.  

Príprava jedál z vajíčok: varené vajíčka na tvrdo a na mäkko, praženica, volské oko.  

Príprava nátierky a jednoduchých šalátov.  

Varenie zemiakov, párkov, jednoduchej polievky, kaší, pudingov, cestovín, ryže a instantných 

polievok.  

Dodržiavanie bezpečnosti v domácnosti a hygieny pri práci v kuchyni.  

Práce v dielni  
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Práce s drobným materiálom  

Práce a výrobky s použitím rôznych materiálov, napr. koláže, zvyšovanie náročnosti úloh.  

Práce s papierom  

Rozlišovanie rôznych druhov papiera.  

Vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie.  

Obkresľovanie šablóny a vystrihovanie tvarov.  

Strihanie poskladaného papiera.  

Rolovanie papiera a kartónu.  

Lepenie farebných papierov, vytváranie mozaík.  

Práce s textilom  

Balenie predmetov do papiera 

Navliekanie nite do ihly, urobiť uzol na konci nite.  

Prišívanie gombíka, patentky, háčika. Predný, zadný steh.  

Práce s drevom  

Zvyšovanie zručnosti pri opracovávaní povrchu dreva brúsnym papierom a pilníkom.  

Zvyšovanie zručnosti pri zatĺkaní a vyťahovaní klincov.  

Stĺkanie a zlepovanie rôznych materiálov.  

Osvojenie si práce s vrtákom pri vŕtaní dier do dreva.  

Používanie skrutkovača pri spájaní dreva skrutkami.  

Bezpečnosť pri práci s náradím.  

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov zo stavebníc spájaním a skrutkovaním.  

Rozoberanie modelov vytvorených spájaním a skrutkovaním.  

Skladanie puzzle a mozaiky.  

Pestovateľské práce  
Polievanie izbových rastlín. Odstraňovanie odumretých častí rastlín, kyprenie pôdy, hnojenie, 

ošetrovanie listov.  

Pripravovanie záhonov na siate.  

Siatie, hnojenie, pletie, polievanie a okopávanie záhonov.  

Pestovanie kvetín a zeleniny.  

Zber úrody. Zimné uskladňovanie úrody.  

3. úroveň  

CIELE  

– utvárať stereotyp pri základných hygienických návykoch, sebaobslužných zručnostiach a pri 

stolovaní,  

– rozlišovať rôzne materiály, poznať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať si základné 

manuálne zručnosti pri práci s nimi,  

– vedieť prakticky využiť vedomosti a zručnosti získané z technického kreslenia,  

– rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,  

– osvojiť si základné vedomosti a pracovné zručností potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Upevňovanie vykonávania samoobslužných činností, osobnej hygieny a dodržiavania 

hygienických zásad.  

Samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie zubov, 

čistenie a úprava nechtov, česanie a vytváranie účesu.  

Skontrolovanie a upravovanie vzhľadu.  

Dodržiavanie čistoty pri stolovaní.  

Intímna hygiena ženy.  

Práce v domácnosti  
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Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Utieranie prachu, umývanie podlahy, zametanie a vysávanie. Vetranie.  

Umývanie WC, umývadla, vane a zrkadla, dverí a okien.  

Samostatné pranie, sušenie a žehlenie jednoduchých vecí.  

Ošetrovanie drobných poranení.  

Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier.  

Krájanie chleba nožom, na ručnom krájači.  

Krájanie, natieranie chleba, príprava obložených chlebíčkov a chuťoviek.  

Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača, varnej kanvice, sporáka 

a iných kuchynských nástrojov a spotrebičov.  

Mletie mäsa, strúhanky, maku, orechov...  

Príprava nápojov.  

Príprava jedál z vajíčok, zo zemiakov, z cestovín, z ryže.  

Príprava nátierok a jednoduchých šalátov.  

Varenie jednoduchých teplých a studených jedál.  

Mrazenie potravín.  

Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni.  

Šitie spojovacími stehmi: perličkový steh, základný steh.  

Spájanie a začisťovanie látky.  

Oboznámenie sa s najjednoduchšími strihmi - posteľná bielizeň.  

Rovné šitie na šijacom stroji. 

Ozdobný steh: hladkovanie.  

Háčkovanie: háčkovanie jednoduchého vzoru.  

Pletenie: pridávanie a uberanie očiek.  

Práce v dielni  
Práce s drobným materiálom  

Upevňovanie zručností z nižších ročníkov, zvyšovanie schopnosti výberu a rozvíjanie 

estetického cítenia.  

Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie. 

Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a spletanie drobného 

materiálu.  

Kombinovanie rozličného materiálu – vytváranie návrhov vzorov.  

Práce s papierom  

Zdokonaľovanie presnosti práce.  

Používanie rôznych druhov papiera pri zhotovovaní výrobkov. Kombinovanie s inými 

materiálmi.  

Práce s drevom  

Upevňovanie zručností pri obrábaní dreva základnými technikami.  

Spájanie dreva: klincami, skrutkami, plátovaním a glejením.  

Dlabanie do dreva.  

Úprava povrchu výrobkov: brúsenie, voskovanie, leštenie, morenie, lakovanie, natieranie 

farbou.  

Čítanie jednoduchých technických výkresov, kresliť jednoduché technické náčrty.  

Práce z kože a koženky  

Upevňovanie a zdokonaľovanie pracovných zručností, výroba jednoduchých výrobkov. 

Práce s kovom  

Oboznámenie sa so základnými druhmi, vlastnosťami plechu a s jeho praktickým využitím.  

Praktické činnosti s plechom: obkreslenie, ohýbanie, pílenie, prebíjanie, nitovanie, spájanie 

skrutkami, maticou, úprava povrchu brúsením a lakovaním.  
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Rezanie pákovými nožnicami.  

Používanie razníc.  

Práce s plastmi  

Prehĺbenie základných pracovných zručností používaných pri práci s organickým sklom a 

novodurom: meranie, obkreslenie, rezanie, vŕtanie, pílenie, brúsenie, leštenie, lepenie, 

ohýbanie.  

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov podľa predlohy.  

Zostavovanie zložitejších pohyblivých modelov z plastových a kovových stavebníc spájaním 

a skrutkovaním.  

Skladanie zložitejších puzzle.  

Jednoduché údržbárske práce: údržba bicykla, kolobežky a pod..  

Technické kreslenie  
Využívanie vedomostí osvojených v predmete matematika. 

Rysovanie a základné vlastnosti rovnobežiek.  

Kružnica: základné pojmy, rysovanie.  

Kótovanie dier a kružníc.  

Pestovateľské práce  
Pestovanie, ošetrovanie a presádzanie izbových rastlín.  

Viazanie a aranžovanie rastlín.  

Pestovanie kvetov a okrasných krikov.  

Ošetrovanie ovocných stromov a kríkov.  

Pripravovanie záhonov na siate.  

Úprava pôdy po zbere.  

Starostlivosť o záhony. 

Pestovanie zeleniny a okopanín.  

Ochrana pred škodcami a burinami.  

Zber a uskladnenie úrody.  

PROCES  
 Žiaci siedmeho ročníka 1. úrovne si osvojujú samostatnosť v samoobslužných 

činnostiach, pri obliekaní a obúvaní, upevňujú si hygienické návyky. Žiakov vedieme k tomu, 

aby vedeli primerane používať predmety podľa ich určenia, a vedeli ten istý predmet používať 

v rôznych situáciách.  

 Zadávanie pracovnej úlohy žiakovi musí byť konkrétne, stručné a jednoznačne 

formulované, v opačnom prípade sa môže stať, že žiak bude zmätený, nepochopí význam 

osvojovaného učiva, ani to, čo sa od neho očakáva, poprípade svoju pozornosť upriami 

nežiaducim smerom. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  
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 Vo vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické 

zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma 

komunikácie.   

 V prípade žiakov s AU alebo PVP s MP motorické schopnosti nie sú narušené 

dôsledkom ich primárnej poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú 

komplexným spôsobom.   

 Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní 

narušených zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných 

schopností, s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu 

výtvarná výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním 

žiakov.  

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. 

Môže sa  obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 

kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ.  

Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, 

multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede, je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. Vyučovanie sa môže realizovať i v 

mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva, Vzdelávanie žiakov s autizmom 

má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s 

MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania s AU alebo PVP s MP.  

Sú to predovšetkým:  

− rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

− rozvoj koordinovaného pohybu rúk,  

− rozvoj senzomotorickej koordinácie,  

− rozvoj laterality  

− rozvoj priestorovej orientácie,  

− rozvoj koordinácie oko -ruka,  

− rozvoj pozornosti,  

− rozvoj priestorovej pamäti,  

− rozvoj vnímania,  

− rozvoj kreativity a improvizácie,  

− spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.  

 Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s 

cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

1. úroveň  

CIELE  
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– rozvíjať zmyslové, rozumové a emocionálne poznávanie žiakov prostredníctvom 

výtvarných aktivít,  

– rozvíjať priestorové videnie,  

– rozvíjať priestorovú orientáciu,  

– rozvíjať priestorovú pamäť,  

– rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách,  

– prijať pravidlá pri rôznych aktivitách,  

– prispôsobovať sa požiadavkám skupiny.  

OBSAH  

Kombinované a materiálové techniky – koláž, textilná aplikácia, mozaika  

Kresba (ceruza, uhlík, fixka)  

Kresba podľa modelu.  

Obkresľovanie časti tela: ruka, noha. 

Maľba (štetec, drievko, tampón, temperové farby, suchý a voskový pastel, akvarelové farby) 

Žiakov vedieme k pochopeniu jednoduchého členenia plochy s využitím farby a línie.  

Maľba vychádza z farebných škvŕn, čiar, vlnoviek, pruhov rôznej šírky a pod.  

Zdôraznenie kontrastu farieb, dbáme o vhodný výber farieb v trojfarebných a viacerých 

kombináciách.  

Modelovanie (hlina, modurit, plastelína)  

Nádoby, vkladanie do foriem, kresba prstami, drievkom do hliny.  

Odtláčanie rôznych drobných materiálov do hliny.  

Tvorba pohľadnice, obrazu, plagátu (kreslenie, vystrihovanie tvaru, nakreslenie kompozície a 

jej vymaľovanie).  

PROCES  
 Naďalej precvičujeme motoriku rúk a prstov. Vytvárame priestor na uplatňovanie 

spontánneho výtvarného prejavu žiakov. V tematických prácach učíme žiakov výtvarne 

vyjadriť dejový celok vo vzťahu k prostrediu, z ktorého čerpáme námety.  

2. úroveň 

CIELE  

– upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch,  

– rozvíjať priestorovú orientáciu,  

– rozvíjať priestorovú pamäť,  

– rozvíjať kreativitu a improvizáciu,  

– kooperovať pri spoločných výtvarných aktivitách.  

OBSAH  

Kresba (ceruza, rudka, fixka, tuš)  

Kresba ľudskej postavy.  

Schematická kresba zvieraťa.  

Maľba (štetec, tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby, suchý a voskový pastel)  

Spontánna maľba s námetmi zo života detí – rodina, škola, slávnosti, pre dieťa zaujímavé 

predmety.  

Vyjadrovanie vlastných pocitov pomocou maľby. Zdôraznenie farebných kontrastov.  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit)  

Modelovanie zložitejších tvarov – šúľok, tvarovanie do špirály, kruhu – košík, podložka a 

pod.  

Tvarovanie pomocou drievka, špachtle.  

PROCES  
 Pri voľbe námetov vychádzame zo skúsenosti a bezprostredného okolia žiakov. 

Námety čerpáme z krátkych dejových celkov - rozprávky, detské filmy, ilustrované 
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rečňovanky a pod. Podporujeme spontánny výtvarný prejav žiakov, navštevujeme s nimi 

výstavy výtvarných prác najmä detí. 

3. úroveň  

CIELE  

– dopĺňať, rozvíjať a zdokonaľovať osvojené poznatky a nadobudnuté výtvarné zručnosti z 

predchádzajúcich ročníkov,  

– rozvíjať kreativitu a improvizáciu.  

OBSAH  

Výtvarné osvojovanie skutočnosti  
Rozvíjanie výtvarného vyjadrovania osobných zážitkov. Zvyšovanie náročnosti na 

usporiadanie kompozičných prvkov, učíme žiakov znázorňovať priestor na ploche. 

Rozširovanie poznania detí v náuke o farbách - vlastnosti farieb a ich využitie.  

Príklady námetov: zážitky z výletov, exkurzií, motív krajiny, postava v krajine, športové 

námety, školské aktivity a pod. .  

Výtvarné techniky: maľba (mokré a suché materiály), kolorovaná kresba uhľom, kolorovaná 

perokresba, maľba na sklo. Grafické techniky - linoryt, tlač z kartónovej a textilnej koláže, 

suchá ihla (do kartónu).  

Výtvarný materiál: volíme podľa výberu výtvarných techník.  

Rozvíjame priestorové videnie, cítenie a vyjadrovanie vnímaním a pozorovaním 

priestorových útvarov a javov v prírode. 

Príklady námetov: z ľudovej tvorby - zobrazovanie hlinených nádob rôzneho tvaru a veľkostí, 

pomôcky v domácnosti, pracovné náradie, prírodniny, ľudská postava a pod. .  

Výtvarné techniky: kresba - rudka, uhoľ, mäkká ceruza, textilná aplikácia, maľba - suché, 

mokré materiály, grafické techniky - linoryt.  

Výtvarný materiál: volíme podľa výberu výtvarných techník. 

Práca s výtvarnými prostriedkami  
Uplatnenie výtvarno-výrazových prostriedkov grafických techník - línia, plocha (negatívna, 

pozitívna, štruktúrovaná), využívanie kontrastu svetla a tmy, vlastnosti farieb. Realizovanie 

dekoratívnej kompozície: symetrické a asymetrické.  

Príklady námetov: Pokusy o jednoduché návrhy na plagáty, návrhy na prestieranie, knižné 

prebaly, obrusy, dekoračné látky.  

Výtvarné techniky: koláž, mozaika, tempera, hra s písmom - vystrihovačky, batikovanie - 

viazaná, šitá batika, grafické techniky.  

Výtvarný materiál: výber podľa zvolených techník.  

Uplatnenie výtvarno-výrazových prostriedkov: plocha, povrch, tvar. Žiakov učíme 

pozorovaním a porovnávaním rozlišovať rôznorodosť tvarov a veľkostí, ktoré v priestorovom 

vytváraní zobrazujú, napodobňujú, zväčšujú, zmenšujú - štylizujú.  

Príklady námetov: výroba masiek, maňušiek, makety ulíc, papierové vystrihovačky a 

skladačky, ozdobné predmety.  

Výtvarné techniky: práce z kartónu (vystrihovanie, preklápanie, lepenie), konštrukčné práce z 

kartónových škatuliek (liekoviek) s výtvarným dotváraním priestoru, kašírovanie, 

modelovanie z hliny, moduritu, cesta ...  

Výtvarný materiál: výber výtvarného materiálu určuje zvolená výtvarná technika. 

Výtvarné umenie  
Návštevy výstav výtvarných prác detí. Využívame i sprostredkované umenie cez umelecké 

reprodukcie, filmy a diafilmy o výtvarnom umení, všetky formy výtvarných aktivít vrátane 

zapojenia sa do rôznych výtvarných súťaží. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Hudba je svojou podstatou jedinečná cesta ku komunikácii žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiaci s AU 

alebo PVP s MP). Jej efektivita spočíva v dvoch rovinách: 

- hudba môže vytvárať ucelené, stabilné a predpovedateľné prostredie, 

- melódia, harmónia a rytmus obľúbenej piesne poskytuje známe podnety, čím vytvára 

pocit bezpečia v neznámom a stresujúcom prostredí. 

 Hudba môže byť aj veľmi flexibilná: meniaca sa z momentu na moment, odrážajúc 

správanie a emócie žiaka. Hudobná výchova znamená pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

používanie hudby pre nehudobné ciele v oblastiach: kognície, komunikácie a socializácie. 

 Hlavným poslaním hudobnej výchovy u žiakov s AU alebo PVP s MP je dosahovanie 

iných, ako hudobných cieľov. T.j. prvoradým cieľom nie je učiť sa o hudbe, učiť sa hrať na 

nejakom nástroji. (Samozrejme, keď žiak prejavuje záujem a je schopné absolvovať „bežnú“ 

hudobnú výchovu s určitými modifikáciami, treba ho v tom podporovať a rozvíjať. Môže to 

byť účinná cesta k integrácii.) Predmet hudobná výchova má dôležitý vplyv na rozvoj 

osobnosti žiaka.   

 Hudobná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie a 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

 

2. Organizácia predmetu 

 ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, tak ako aj ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené podľa aktuálnych príležitostí návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Hudobná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

CIELE 

– rozvíjať hudobnú pamäť,  
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– rozvíjať zmysel pre rytmus,  

– spievať nový repertoár piesní,  

– počúvať nový repertoár piesní a nahrávok podľa výberu žiaka,  

– vytvárať jednoduchý inštrumentálny sprievod piesní, nahrávok, živej hudby,  

– realizovať hudobno-pohybové aktivity s dôrazom na sociálnu komunikáciu.  

OBSAH 

Osvojovanie nových piesní individuálnym a skupinovým spevom.  

Spievanie piesní so zlepšovaním kvality tvorby hlasu, výšky, farby hlasu a pod. (ľahké 

tvorenie tónov, hospodárenie s dychom, správna artikulácia).  

Vytváranie jednoduchých nástrojových alebo pohybových sprievodov k piesňam.  

Hudobno–pohybové aktivity, ktoré využívajú existujúcu úroveň sociálnych interakcií medzi 

dieťaťom a pedagógom v diáde, ale najmä medzi deťmi navzájom, príp. skupinové interakcie. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: siedmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.  Charakteristika predmetu 

 U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) sa veľmi často stretávame s 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Motorické prejavy a 

dispozície k nim môžu byť u niektorých s AU alebo PVP s MP primerané veku, pri 

niektorých pohybových aktivitách môžu presahovať štandardnú vývinovú úroveň, častejšie ju 

však nedosahujú. Zvyčajne majú tiež značne narušenú schopnosť napodobňovania a 

spontánnej komunikácie (mimikou, gestami), ktorou disponujú deti s nenarušeným vývinom, 

s oneskoreným vývinom, aj deti s mentálnym postihnutím bez autizmu.  

 Prostredníctvom pohybov učiteľa a ich vlastných pohybov možno s nimi nadviazať aj 

komunikačnú interakciu a naznačovať komunikatívny zámer, ktorý je pre ne zrozumiteľný. 

Pri vyučovaní predmetu telesná výchova je možné využiť pomerne veľký priestor na 

aplikáciu psychomotorickej terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú 

funkciu. Jej aplikáciou možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce 

zručnosti.   

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie 

optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity 

úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na 

rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po 

určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na rozvíjanie sociálnych a 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových 

schopností - aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Výchovno-vzdelávacie ciele 

telesnej výchovy žiakov s AU alebo PVP s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je 
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potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu  
V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  
CIELE  

- upevňovať spontánnu a sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a 

spolužiakmi pri pohybových aktivitách a prostredníctvom pohybových aktivít,  

- nácvik pohybových zručností a návykov potrebných pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov s AU alebo PVP s MP do majoritnej spoločnosti,  

- funkčne používať komunikačné prostriedky,  

- rozvíjať verbálne schopnosti v súvislosti s pohybovými aktivitami,  

- prijatie fyzického kontaktu,  

- akceptovať, prijímať a uplatňovať stanovené pravidlá,  

- kooperovať s učiteľom, so spolužiakom pri pohybových aktivitách,  

- vytváranie sebakontroly,  

- dokázať sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,  

- uplatňovať napodobňovanie pri riadených pohybových aktivitách,  

- akceptovať poradovosť,  

- rozvíjať generalizačnú schopnosť. 

OBSAH  

Kvalitatívne rozvíjanie nacvičovaných pohybových aktivít v predchádzajúcich ročníkoch.  

Vychádzky do parku, návšteva detského ihriska so zameraním na hry, pohybové aktivity 

realizované v neznámom/menej známom prostredí, v spoločnosti neznámych detí.  

PROCES  
 Vzhľadom na biologické zmeny detského organizmu a pohybového aparátu v puberte, 

ku ktorým v tomto vekovom období dochádza, je potrebné predchádzať deformáciám 

pohybového aparátu. Vo zvýšenej miere je potrebné zamerať sa na cvičenia, ktoré 

zabezpečujú správne držanie tela a na posilňovanie jednotlivých svalových skupín.  

 Pri všetkých aktivitách sa snažíme o uplatňovanie kooperácie jednotlivého žiaka so 

spolužiakmi.  

2. úroveň  

CIELE  

- upevňovať nadobudnuté schopnosti a zručnosti pri pohybových aktivitách s dôrazom na ich 

generalizáciu v zmenenom vonkajšom prostredí, na zmenu formy vykonávania aktivity a na 

personálnu zmenu,  

- upevňovať schopnosť dodržiavať pravidlá pri hrových a pohybových aktivitách,  

- podporovať pohybové zručnosti a návyky potrebné pre pracovné aktivity,  

- funkčne používať komunikačné prostriedky,  

- rozvíjať komunikačnú schopnosť v súvislosti s aktuálnymi pohybovými aktivitami, 

- prijímanie fyzického kontaktu,  

- akceptovať a uplatňovať stanovené pravidlá,  

- kooperácia, rozvoj interakčnej kooperácie,  
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- sebakontrola,  

- vedieť sa prispôsobiť požiadavkám skupiny,  

- vedieť sa zapojiť do spoločným pohybových aktivít pomocou napodobňovania,  

- akceptovať poradovosť,  

- rozvíjať generalizačnú schopnosť.  

OBSAH  

Zdravotné cvičenia - chôdza na akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku, na stepperi. 

Jazda na rehabilitačnom bicykli.  

Kondičné cvičenia - chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. 

Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo stavebnice, škatule od topánok a pod. 

Nácvik chôdze po schodoch na hor a dole striedavo ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo 

dvojiciach s držaním, postupné rytmizovanie chôdze s udávaním tempa – vytlieskávanie, 

bubnovanie. Chôdza a prekračovanie nízkej prekážky s ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na 

mieste. Chôdza v prírode po nerovnom teréne (najmenej 1 km).  

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh v 

zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne vyznačenej trasy na zemi. 

Vybehnutie na daný signál: zo stoja, drepu.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej max, 15 cm, 

zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik skoku do 

diaľky.  

Lezenie dopredu – upevňovanie lezenia po kolenách vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie 

vhodných prekážok – preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, lavičky, švédske debny, obruče na 

stojančekoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie vhodných prekážok - lavičky, švédske 

debny.   

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie lopty cez nízke 

prekážky. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky.  

Gymnastické cvičenia – prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Výskok max. na 2 diely švédskej debny. Gúľanie a priťahovanie plnej 

lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení – prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke –  

s vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. Rýchle zmeny polôh v postoji. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti – v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie.  

Kolektívne činnosti – loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky.  

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe udávanom učiteľom, 

ktorého zmena je signalizovaná zvukom píšťalky. Riekanky, detské pesničky spojené  

so symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia sa vo dvojiciach – učiteľ a žiak. Prísunný 

krok bokom, nácvik prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - opakovanie a utvrdzovanie cvikov z predchádzajúcich  

ročníkov.  

 

PROCES  
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 Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, nadväzuje na 

už nadobudnuté schopnosti a zručnosti pri pohybových aktivitách v nižších ročníkoch.  

 Pri pohybových aktivitách navodíme situáciu na imitáciu pohybových aktivít učiteľa, 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne prispôsobiť sa skupine a skupinovej aktivite; na 

rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru; na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie učiteľa (10-15 min.); na rozvíjanie 

schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so spolužiakom/spolužiakmi 

bez aktívneho zasahovania učiteľa (10-15 min.). Dôležité je zamerať sa na rozširovanie už 

zvládnutých pohybových zručností, na chôdzu a beh, na rozvíjanie a posilňovanie fyzickej 

zdatnosti formou kondičných cvičení. Pri aktivitách realizovaných na telesnej výchove je 

potrebné mať vytvorenú homogénnu skupinu z hľadiska vedomostí a schopností zúčastnených 

žiakov. Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch žiakov. V tomto prípade už nevyužívať 

pomoc druhého učiteľa.  

3. úroveň  

CIELE  

- upevňovať nadobudnuté schopnosti a zručnosti z predchádzajúcich ročníkov pri vykonávaní 

pohybových aktivít s dôrazom na generalizáciu týchto zručností v zmenenom vonkajšom 

prostredí, na zmenu formy vykonávanie aktivity a na personálnu zmenu,  

- spontánne dodržiavať pravidlá pri hrových a pohybových aktivitách,  

- podporovať pohybové zručnosti a návyky potrebné pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov s AU alebo ďalšími PVP s MP do majoritnej spoločnosti,  

- funkčne používať komunikačné prostriedky,  

- rozvíjať verbálnu schopnosť vo vzťahu k telovýchovným aktivitám,  

- prijímanie fyzického kontaktu,  

- akceptovať určené pravidlá,  

- rozvíjať interakčnú kooperáciu,  

- prispôsobovať sa požiadavkám skupiny,  

- rozvíjať schopnosť generalizovať, napodobňovať,  

- dodržiavať poradie,  

- rozvíjať kreativitu a improvizačnú schopnosť.  

OBSAH  

Zdravotné cvičenia – opakovanie a obmieňanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. Chôdza 

na akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia – zamerané na chôdzu, beh, skoky, lezenie, hádzanie a chytanie, 

gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, po čiare, v 

zástupe za učiteľom. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi. 

Nácvik chôdze po schodoch na hor a dole striedavo ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo 

dvojiciach s držaním, postupné rytmizovanie chôdze s udávaním tempa. Chôdza a 

prekračovanie nízkej prekážky s ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na mieste. V prírode 

prejsť najmenej 1 km.  

Beh – beh daným smerom, v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne 

vyznačenej trasy na zemi. Vybehnutie na daný signál: zo stoja, drepu. Beh – vybehnutie na 

dohodnutý signál, beh v zástupe za spolužiakmi po vizuálne vyznačenej trase. Beh cez 

nenáročnú prekážkovú dráhu v zástupe za ostatnými spolužiakmi.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej max, 15 cm, 

zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik skoku do 

diaľky.  
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Lezenie – upevňovanie lezenia v pred po kolenách. Lezenie v pred danou vizuálne 

vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, 

švédske lavičky, švédske debny, obruče na stojančekoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. 

Podliezanie a preliezanie vhodných prekážok - švédske lavice, švédske debny. Lezenie na 

nízky rebrík.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty, gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, do cieľa, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky.  

Gymnastické cvičenia – prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Výskok max. na 2 diely švédskej debny. Gúľanie a priťahovanie plnej 

lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení – prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke – 

napnutými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojeného. Rýchle zmeny polôh v postojoch. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). Sezónne činnosti – v zimnom období hry na snehu, chôdza po klzkej 

ploche, sánkovanie sa, v jarnom a v letnom období turistika, v každom ročnom období podľa 

možností plávanie.  

Doprava a pravidlá cestnej premávky. Osvojovanie významu dopravných značiek, 

zvukových a svetelných signálov, ktoré usmerňujú pohyb chodcov a pohyb vozidiel.  

Kolektívne činnosti – loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. Zrkadlo, 

imitovanie, memoria, odovzdávanie, duet.  

Hudobno–pohybové hry – rytmizovaná chôdza a beh v rôznom tempe. Riekanky, detské 

pesničky spojené so symbolizáciou pohybov a aktivít.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia – opakovanie a upevňovanie cvikov z predchádzajúcich 

ročníkov.  

PROCES  
 Pri pohybových aktivitách treba navodiť situáciu na imitáciu pohybových aktivít 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne prispôsobiť sa skupine a skupinovej aktivite; na 

rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovania učiteľa (10-15 min.); na rozvíjanie 

schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so spolužiakom/spolužiakmi 

bez aktívneho zasahovania učiteľa (10-15 min.).  

 Pri pohybových aktivitách treba navodiť situáciu na prispôsobovanie sa zmenenému 

prostrediu; prispôsobovanie sa personálnej zmene; na osvojovanie si pravidiel bezpečného 

pohybu na ulici; na cestovanie dopravnými prostriedkami z bodu A do bodu B, pri ktorých 

učiteľ koriguje aktívne zasahuje do procesu nácviku. Naďalej je potrebné zamerať sa na 

rozširovanie už zvládnutých pohybových zručností; chôdze a behu; na rozvíjanie a 

posilňovanie fyzickej zdatnosti formou kondičných cvičení.  

 Pri aktivitách realizovaných na telesnej výchove je potrebné mať vytvorenú 

homogénnu skupinu z hľadiska vedomostí a schopností zúčastnených žiakov (jeden učiteľ by 

mal pracovať maximálne so štyrmi žiakmi). 
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8. ROČNÍK 

 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 

 
1. Organizácia predmetu  

ŠkVP stanovuje v 8. ročníku vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty 2- hodinovú 

dotáciu. Počet hodín je oproti ŠVP navýšený o 1 hodinu, so zohľadnením zamerania školy ( 

cirkevná škola ).  

Obsah náboženskej výchovy predstavuje ročníkovú tému „Sloboda človeka.“  Ročníková 

téma obsahuje samostatne rozpracované  témy, so zreteľom na mentálne postihnutie detí, na 

rozvoj komunikačných, existenciálnych, občianskych, kultúrnych a sociálnych 

a interpersonálnych kompetencií. Ročníkovým symbolom je holubica. 

 

2. Ciele predmetu  

Ročníkový cieľ 

Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na slobodu človeka. Osvojovať 

si návyky kresťanského životného štýlu. 

 

3. Obsah predmetu 

Ročníková téma: SLOBODA ČLOVEKA 

Žiak začína túžiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. 

Oslobodzuje sa  od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, 

bezpečia a ochrany. Objavením rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k 

druhým ľuďom. Táto skúsenosť slobody mu umožňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre 

vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním na vzťah s Bohom je schopné vidieť vo viditeľnom 

svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah v náboženskom prežívaní. 

Ročníkový symbol: HOLUBICA 

V tomto ročníku pracujeme so symbolom holubice. Pre lepšie uchopenie významu symbolu 

ho rozvíjame v štyroch rovinách: 

• vecná rovina (čo symbol hovorí sám o sebe): holubica má krídla, je to vták 

• subjektívna rovina (čo symbol hovorí mne, akú mám s ním skúsenosť): holubica je pokojná, 

nenásilná, mierumilovná 

• objektívna rovina (čo symbol hovorí nám): holubica je v mnohých kultúrach symbolom 

pokoja, mieru; jej 

krídla nám pripomínajú slobodu, vzletnosť 

• náboženská rovina (čo nám symbol hovorí o skúsenosti Boha a človeka): holubica je 

symbolom Ducha Svätého 

1. TÉMA: SLOBODA 

V téme sa zaoberáme hranicami slobody človeka. Žiak spoznáva historické omyly ľudstva, 

ktorých dôsledkom bolo zneužívanie slobody v dejinách, je konfrontovaný s rôznymi 

formami otroctva, závislosťami súčasného človeka. Žiak prostredníctvom biblických príbehov 
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konfrontuje svoju túžbu po slobode, svoje predstavy o nej s kresťanským pohľadom na 

slobodu človeka. 

Časová dotácia: 6 edukačných jednotiek s jednohodinovou časovou dotáciou / 12 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, závislosť 

Obsah 

• chápanie slobody 

• otroctvo človeka (závislosti) 

• povolanie k slobode 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Opísať rozličné chápanie slobody súčasného človeka a porovnať ho s 

kresťanským pohľadom. 

Uviesť príklady foriem otroctva súčasného človeka. 

Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblických príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu 

človeka. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať návyk refl exie vlastných rozhodnutí. 

Žiak si osvojuje: 

• vnímať kresťanský pohľad na slobodu; 

• konfrontovať svoju túžbu po slobode s biblickými postavami. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na prečítané alebo vypočuté texty. 

• si osvojuje základné pravidlá verejnej komunikácie a dialógu. 

• vie obhájiť svoj názor slušným spôsobom. 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• chápe slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný každému človeku. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• odmieta závislosť ako individuálny, ale aj spoločenský defekt. 

• vie rozlíšiť rôzne spôsoby slobody, prikláňa sa k chápaniu slobody ako nezávislosti, ktorá je 

obmedzená 

právami druhého človeka na vlastnú slobodu. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja empatické myslenie. 

• jednoducho prehodnocuje dosah správania človeka na život jednotlivca a spoločnosti. 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vníma dobro kresťanskej etiky. 

• uvedomuje si hodnotu spolupráce. 

• rozvíja základné zručnosti spolupráce. 

• empatickým správaním sa učí predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým 

spôsobom 

správania. 

2. TÉMA: SLOBODA ČLOVEKA 

V téme žiak spoznáva rozdiel medzi ľudskou autoritou a autoritou Boha. Ľudská 

autorita ustanovuje isté pravidlá spolunažívania, aby mohla fungovať spoločnosť, aby bol 
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zachovaný poriadok. Autorita Boha hovorí o pravidlách, ktoré objavuje vo svojom svedomí 

každý človek sám. Ich objavením si uvedomuje svoje práva, ale aj povinnosti. Základnou 

povinnosťou je rešpektovať toto právo u každého človeka. V téme kladieme dôraz na 

Desatoro, ktoré je zásadným princípom etiky židovstva a kresťanstva. Poukazuje na 

podmienky života oslobodeného od otroctva z hriechu. Žiak sa učí zachovávaním daných 

pravidiel sociálnej adaptácii a predchádza sociálno-nežiaducim javom. Desatoro Božích 

prikázaní je Božím zákonom, ktorý ponúka zdravý spôsob budovania vzťahov k Bohu, k 

rodine i k spoločnosti. Žiak má spoznávať, že túžbou Boha je, aby jeho zákony pomáhali 

človeku k múdremu a dobrému životu. 

Časová dotácia: 8 edukačných jednotiek s jednohodinovou časovou dotáciou / 16 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: sloboda, otroctvo, závislosť 

Obsah 

• exodus – cesta k slobode 

• hranice slobody – Desatoro 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoducho zdôvodniť hranice slobody človeka na základe Desatora. 

Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblických príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu 

človeka. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať empatické myslenie a správanie, ktoré podporuje návyk    

reflexie vlastných rozhodnutí. 

Žiak si osvojuje: 

• zachovávať Božie pravidlá, čo ho vedie k sociálnej adaptácii a predchádzaniu sociálno-

nežiaducim javom. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na prečítané alebo vypočuté texty. 

• osvojuje si pravidlá kultúrnej komunikácie a dialógu. 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma slobodu ako vnútorný stav, ktorý je vlastný každému človeku. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu empatického správania ako prejav zodpovednosti za druhého človeka. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma Desatoro ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu slobody. 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• vníma dobro kresťanskej etiky. 

• vníma dobro spolupráce. 

• empatickým správaním sa učí predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým 

spôsobom správania. 

3. TÉMA: SLOBODA A ROZHODNUTIA 

Žiak je v téme citlivo vedený k poznaniu, že morálne rozhodnutie neznamená len 

oslúchnutie autority a neprekročenie zákona, ale je vyjadrením vnútorného postoja dobra k 

svojej osobe a druhým ľuďom. Žiak sa stretne s pojmami svedomie, rozhodnutie, bude mať 

možnosť vnímať na základe empatického cítenia a správania potrebu zodpovednosti za 
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dôsledky svojich  rozhodnutí. Vedieme ho k tomu, aby sa stával citlivým na vnímanie dobra a 

odlišovanie od zla. Na to treba rozvíjať citlivosť počas celého života. U žiaka s mentálnym 

postihnutím kladieme dôraz na to, že konaním zla ubližuje sebe aj druhým. Správanie a 

myslenie dieťaťa s mentálnym postihnutím je od raného detstva až do dospelosti závislé od 

toho, čo si iní myslia, ako ho hodnotia. Správa sa určitým spôsobom preto, lebo mu to prináša 

uspokojenie aktuálnych potrieb, medzi ktoré patrí aj túžba po láske a prijatí. Žiaci sa učia 

rozlišovať, čo je dobré a čo zlé od rodičov, učiteľov a ich reakcií na správanie. Správanie 

dieťaťa je podmienené reakciou referenčných osôb. Žiak s mentálnym postihnutím nie je 

schopný dosiahnuť hlbšiu úroveň morálneho konania, kedy by bol schopný prihliadnuť aj na 

motívy konania, aby postupne dochádzalo k ich internalizácii. Osobnostný rozvoj v morálnej 

oblasti môžeme podporovať dostatočnými podnetmi umožňujúcimi rozvoj empatie. 

Časová dotácia: 2 edukačné jednotky s jednohodinovou časovou dotáciou / 4 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: nutnosť voľby, rozhodnutia, svedomie 

Obsah 

• slobodné rozhodnutie (nutnosť voľby) 

• sloboda a zodpovednosť 

• riešenie problémovej situácie 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Na základe jednoduchej analýzy problémovej situácie vysvetliť dosah 

rozhodnutia na život jednotlivca a spoločnosti. Na základe empatického cítenia na modelovej 

situácii aplikovať možnosti riešenia nežiadúcich javov. 

Afektívny cieľ: Vnímať vnútorné a vonkajšie vplyvy na rozhodnutie človeka. Na základe 

empatického cítenia vnímať zodpovednosť za svoje správanie voči sebe, druhým ľuďom a 

svetu. 

Psychomotorický cieľ: Na modelovej situácii si osvojiť riešenie konfliktov v súlade s 

empatickým správaním. 

Žiak si osvojuje: 

• oceniť postoj dobra k svojej osobe a druhým ľuďom. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• pozoruje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie. 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• na základe pozorovania vníma, aké dôležité sú rozhodnutia pre vlastný život. 

• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• je pripravený vnímať životné situácie vyžadujúce zodpovedné rozhodnutie vzhľadom na 

seba, druhých ľudí 

a svet. 

• pozitívne oceňuje rozhodnutie pre mravne dobrý čin. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• oceňuje pravé hodnoty. 

• získava základné sociálne zručnosti pri riešení jednoduchých situácií. 

• pozorovaním sa učí na modelových situáciách rozoznávať žiaduce i nežiaduce konanie v 

spoločnosti. 

Prierezové témy 
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Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• rozumie dobru kresťanskej etiky. 

• osvojuje si základné sociálne zručnosti na riešení problémových situácií. 

• vníma motiváciu svojich rozhodnutí. 

4. TÉMA: REŠPEKTOVANIE ROZDIELNOSTI 

Dnes žijeme vo svete plurality. Všeobecné direktórium pre katechizáciu si pokladá za dôležité 

viesť otvorený dialóg so svetom. Poznanie rozdielnosti iných ľudí, kultúr má viesť k úcte        

k nim, ale predovšetkým k prehĺbeniu úcty k vlastnej osobe, kultúre, náboženstvu a ku 

kresťanskej identite (porov. KKC 839, 842-843). Cieľom témy je, aby si žiak uvedomil 

bohatstvo, ktoré nám kresťanstvo dáva, hodnoty, ktoré kresťanstvo obsahuje a šíri v ľudskej 

spoločnosti. 

Časová dotácia: 2 edukačné jednotky s jednohodinovou časovou dotáciou / 4 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: rešpektovanie, odlišnosti, kultúry, náboženstvo, kresťania 

Obsah 

• rešpektovanie rozdielnosti 

• rozdielne cesty hľadania Boha (chrám – miesto oslavy Boha) 

• putovanie po ceste predkov 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoducho charakterizovať náboženstvo. Predstaviť chrámy rôznych 

náboženstiev. 

Afektívny cieľ: Vnímať chrám ako miesto oslavy Boha. Oceniť osobné korene v kresťanstve. 

Psychomotorický cieľ: Formovať postoj rozvíjania kresťanskej identity. 

Žiak si osvojuje: 

• prehlbovať úcty k vlastnej osobe, kultúre, náboženstvu a ku kresťanskej identite. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• zaoberá sa vnímaním hovoreného i písaného prejavu. 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• zaujíma postoj k svojej kresťanskej identite. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• rešpektuje zvláštnosti iných kultúr a náboženstiev. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• vníma potrebu angažovanosti jednotlivca na odstránení predsudkov voči iným 

náboženstvám. 

• vníma potrebu sociálneho zmieru a solidarity. 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova: 

Žiak 

• objavuje a oceňuje kultúrne bohatstvo svojho náboženstva. 

5. TÉMA: LÁSKA – CESTA K SLOBODE 

Na úvod tejto témy predstavujeme autoritu, ktorej úlohou je pomáhať rastu človeka                       

a spoločnosti (porov. KKC 1897-1898). Autoritu, ktorej základným princípom je láska k 

človeku (porov. KKC 1905-1909). Žiak pracuje s biblickými udalosťami, ktoré poukazujú na 

dôležitosť a potrebu autority. Žiak vníma potrebu dodržiavania istých pravidiel na základe 
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autority, slobody a lásky. Uvedomuje si, že ich porušovaním môžu trpieť nevinní. Vedieme 

žiakov, aby si uvedomili potrebu autority Cirkvi. Opäť zdôrazňujeme základný princíp lásky, 

ktorá prerozdeľuje zodpovednosť a úlohy, kde má všetko svoje miesto a poriadok. Celú tému 

končíme povzbudením, aby sa žiaci nebáli byť odhodlaní žiť a kráčať cestou slobody, byť 

zaangažovaní vo svojom okolí (porov. KKC 854, 856), v škole, na ulici, vo farnosti. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky s jednohodinovou časovou dotáciou / 8 hod. s 

dvojhodinovou časovou dotáciou  

Kľúčové pojmy: autorita, angažovanosť 

Obsah 

• sloboda a vzťah k autoritám (autorita v Cirkvi) 

• kresťan v spoločnosti (angažovanosť v rodine, vo farnosti, v meste) 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoducho vysvetliť potrebu autority. 

Afektívny cieľ: Vnímať dôležitosť autority v spoločnosti. Oceniť angažovanosť v rodine, 

spoločnosti a Cirkvi. 

Vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť 

pri zneužití autority. 

Psychomotorický cieľ: Prostredníctvom projektu formovať návyk prosociálneho správania. 

Osvojovať si návyky 

kresťanského životného štýlu. 

Žiak si osvojuje: 

• vnímať potrebu autority ľudskej a autority Boha, 

• vnímať autoritu Cirkvi. 

Rozvoj kompetencií 

Komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• reaguje na vypočuté alebo prečítané texty a pracuje s nimi. 

• osvojuje si adekvátnu komunikáciu v rôznych situáciách. 

Existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pozitívnemu mysleniu. 

Občianske kompetencie: 

Žiak 

• je zainteresovaný do diania v spoločnosti a je otvorený možnostiam angažovať sa v ňom. 

• si uvedomuje potrebu žiť vo vzťahoch a podieľať sa na vzájomnej spolupráci. 

• akceptuje úlohu autority v Cirkvi a spoločnosti. 

Sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• rozvíja individuálne a sociálne schopnosti. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 
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1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. Jazyk tvorí integrálnu zložku myslenia človeka, je prostriedkom na poznávanie 

vonkajšieho i vnútorného sveta. Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a 

písomnej forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na 

ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo, výrazne uľahčujú 

orientáciu osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova v jeho písomnej podobe ako symbolu reality možno ovplyvňovať 

ich každodenný praktický život a vstupovať do priameho usmerňovania ich jednotlivých 

činností aj bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone.  

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie 

a literárna výchova, gramatika a sloh. Pri využívaní blokového vyučovania pre žiakov s AU 

alebo PVP s MP je možné jednu vyučovaciu jednotku slovenského jazyka rozčleniť tak, že v 

rámci jedného bloku sa možno venovať aj učivu preberanému v inej zložke tohto predmetu. 

Časové vymedzenie pre nadobúdanie jednotlivých vedomostí, zručností a návykov sa 

prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka počas jednej vyučovacej jednotky, ale aj v 

celkovom časovom trvaní nácviku určitej zručnosti.  

Pre nehovoriaceho žiaka uplatňujeme len tie ciele a obsah, ktoré sú pre neho 

zvládnuteľné, resp. ich doplníme na základe odborných odporúčaní a vlastného 

prognostického odhadu. V časti PROCES sa nachádzajú odporúčania pre vyučovanie učiva 

príslušného ročníka, pričom jednotlivé odporúčania sú využiteľné nielen v tom ročníku, v 

rámci ktorého sú uvedené. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Štátny vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 5 hodinovú dotáciu, zhodne so školským vzdelávacím programom. V prvej zložke 

slovenského jazyka je dotácia 3 vyučovacie hodiny (gramatika a sloh), v druhej zložke 

literárna výchova je dotácia 2 vyučovacie hodiny. Vzdelávanie žiakov s autizmom má 

individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne 

v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa, rytmicko-pohybová učebňa, školská 

knižnica, herňa.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Cieľom vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k 

spoznávaniu jazyka, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových 

prostriedkov, rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov.  

1. úroveň  

CIELE  
- Zlepšiť techniku čítania jednotlivých jednoduchých slov,  

- vedieť stručne reprodukovať vypočutý text podľa otázok,  

- vedieť opísať vykonávanú činnosť v správnom poradí jej jednotlivých krokov,  

- vedieť ústne opísať objekt podľa jeho viditeľných znakov a vlastností,  

- vedieť formulovať želanie.  

OBSAH 

Čítanie a literárna výchova  

Opakovanie a utvrdzovanie čítania doteraz osvojených písmen v slabikách a slovách.  

Nácvik čítania ďalších písmen abecedy: Ň, Ľ, G, F, CH.  
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Postupný prechod z hlasného čítania na tiché čítanie, s overovaním chápania textu pomocou 

otázok.  

Nehovoriaci žiaci: ukázať na obrázok, ktorý znázorňuje slovo vyslovené pedagógom, 

prípadne vybrať kartičku s príslušným slovom.  

Gramatika  

Rozvíjanie vyjadrovania žiaka o akostné prídavné mená (vlastnosti podstatných mien): ku 

konkrétnemu predmetu priraďovať slová s jeho základnými vlastnosťami, napríklad veľký, 

malý, pekný, dobrý, drsný, tvrdý, hladký, mäkký, určenie farby a pod. – ústnou formou, resp. 

aj písomne.  

Sloh  

Rozvíjanie verbálnych prejavov vyjadriť vlastné potreby a želania s využitím vyslovených, 

prípadne napísaných slov a slovných spojení: „chcem/nechcem...”, „mám rád/nemám rád...”, 

„potrebujem/nepotrebujem....“ (hra, jedlo, činnosť v škole, činnosť vo voľnom čase, doma). 

2. úroveň  

CIELE  
- Upevniť správnu techniku čítania a tiché čítanie,  

- vedieť v predlohe vyhľadať odpoveď na napísanú jednoslovnú otázku,  

- vedieť si vypočuť čítaný alebo reprodukovaný umelecký text z detského časopisu, knihy, 

alebo elektronických nosičov s cieľom jeho stručnej reprodukcie,  

- vedieť zaznamenať spomienku, potrebu alebo želanie.  

OBSAH  
Čítanie a literárna výchova  

Čítanie slov.  

Čítanie krátkych textov a ucelených úryvkov z detského časopisu.  

Počúvanie čítaného, resp. reprodukovaného umeleckého textu zvoleného s ohľadom na 

záujmy žiaka a stručná reprodukcia vypočutého.  

Overovanie porozumenia vypočutého textu pomocou otázok.  

Gramatika  

Prepis častí textov, ktoré žiaci alebo učiteľ čítal na čítaní, literárnej výchove.  

Vyhľadávanie vlastných mien osôb v texte.  

Vyhľadávanie vlastných mien zvierat a vecí personifikovaných v rozprávkach, príbehoch, 

vetách, po ich prečítaní vyučujúcim alebo žiakom.  

Sloh  

Vytváranie písomnej/ústnej odpovede na nápovedné otázky, resp. na všeobecnú otázku “o 

čom sme čítali”.  

Rozvíjanie, resp. upevňovanie nácviku zápisu o realite, s ktorou sa žiak stretáva.  

Na samostatne položené otázky „Kto?“, „Čo robí?“ tvoriť ústne/písomné odpovede s 

podmetom aj prísudkom. 

3. úroveň  

CIELE  
- Upevniť pravopis podstatných mien, 

-  osvojiť si správny pravopis v slovesách v minulom čase. 

OBSAH 
Čítanie a literárna výchova 

Automatizovanie plynulého čítania s využitím správnej intonácie. 

Rozvíjanie záujmu o časopisy a dennú tlač vyhľadávaním zaujímavých textov. 

Rozlišovanie skutočného od neskutočného v umeleckých textoch. 

Rozlišovanie základných žánrov literárnych textov – článok, báseň. 

Gramatika 
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Upevniť pravopis podstatných mien - písanie „y“ vo vnútri slova po tvrdých spoluhláskach v 

doteraz nacvičovaných slovách, 

upevniť pravopis podstatných mien - písanie „y“ vo vybraných slovách určených učiteľom, 

osvojiť si správny pravopis v koncovke – li v slovesách v minulom čase. 

Rozlišovanie slovných druhov – podstatné mená, slovesá. 

Upevňovanie pravopisu podstatných mien podľa individuálnych potrieb žiaka. 

Nácvik správneho písania slovies v pluráli minulého času („-li“). 

Nácvik písania čísloviek slovom a ich využívanie v texte, kde netreba počítať matematické 

príklady („Tri prasiatka“, „Týždeň má sedem dní“ a pod.).  

Určovanie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety.  

Sloh  

Zostavovanie textu pomocou osnovy na určenú tému.  

Zostavovanie osnovy - napísanie kľúčových slov z vypočutého alebo prečítaného textu.  

Písomný opis predmetov.  

Písomný opis obsahu ilustrácie alebo fotografie s určitou situáciou, príhodou.  

PROCES  
Vyučovacie hodiny slovenského jazyka na 1. úrovni v 8. ročníku sú zamerané najmä na 

rozvíjanie vnímania obsahu a významu čítaného textu s cieľom jeho praktického využitia, u 

žiakov, ktorí čítajú, aj v súvislosti so zlepšovaním techniky čítania.  

Gramatickou zložkou vyučovacieho predmetu, okrem rozširovania osobných frekvenčných 

slovníkov jednotlivých žiakov, je potrebné prispievať k osvojovaniu si zápisu jednoduchých 

viet, ktoré majú slúžiť ako informácie. Postupuje sa od jednoduchých viet odpisovaných, 

neskôr diktovaných až k autodiktátu, s pomocou obrázkovej predlohy.  

Prostredníctvom zložiek čítanie a literárna výchova sa obohacuje poznanie a citový život 

žiakov. Texty na čítanie a najmä na literárnu výchovu je potrebné citlivo vyberať na základe 

dobrého poznania žiakových záujmov, resp. prejavov. 

Automatizovanie plynulého čítania prebieha s využitím správnej intonácie, a pokiaľ možno 

ovplyvňujeme moduláciu hlasu, najmä pri čítaní priamej reči.  

Vyučovanie slohu napomáha ústnemu i písomnému vyjadrovaniu sa o realite, ktorá žiaka 

bezprostredne obklopuje a vedie ho k vyjadrovaniu sa o vlastnom prežívaní určitých podnetov 

vonkajšieho prostredia. Vedieme žiaka k obľúbeniu si nejakého detského časopisu a 

vytvárame návyky na prácu s textom a obrázkami v časopise (minimálne čítanie nadpisov 

článkov a komentárov k fotografiám, obrázkom).  

Pri výbere časopisu sa zohľadňuje záujem žiaka, nie veková kategória, pre ktorú je časopis 

vytvorený.  

Osobný frekvenčný slovník žiaka, najmä na tretej úrovni vyučovania predmetu slovenský 

jazyk a literatúra, je vhodné naďalej rozširovať aj pomocou vypísania pre žiaka nových slov 

vzťahujúcich sa k ilustráciám, fotografiám a textom, ktoré ho zaujali v časopise. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 3 

Školský vzdelávací program: 3 
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1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme alebo ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných 

schopností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno 

od poškodenia sociálnych schopností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností 

komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo 

PVP s MP). V závislosti od miery postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie 

je cieľom predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností 

vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch, resp. 

v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich 

„čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť prispôsobenia vlastného 

správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru). 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, ide o navýšenie o jednu vyučovaciu hodinu v porovnaní so 

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Rozvíjanie schopností komunikovať je jedným zo základných cieľov výchovno-

vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP). Dôležitým cieľom je aj rozvíjanie 

sociálnych zručností a v čo najväčšej miere zaradenie žiaka do bežného života. 

1. úroveň  

CIELE  
- Uvedomovať si vonkajšie znaky iných detí,  

- rozvíjať schopnosti regulovať vlastné správanie neverbálnymi inštrukciami učiteľa,  

- vyvolávať prirodzené situácie častejších interakcií so spolužiakmi,  

- aplikovať znalosti vlastných osobných údajov pri sociálnych kontaktoch mimo školu,  

- aplikovať zložitejšie pravidlá spoločenských hier v sociálnych zamestnaniach,  

- rozvíjať predpoklady k reči: imitovať zvuky a slová, budovať jednoduchý verbálny slovník,  

- využívať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb - na plánovanie vzdialenej budúcnosti a 

referenciu prežitej vzdialenejšej minulosti,  

- rozvíjať neverbálny skupinový rozhovor,  

- samostatne používať hygienické návyky súvisiace s dospievaním,  

- rozvíjať domáce zručnosti.  

OBSAH  
Označovanie/neverbálne pomenovávanie navonok pozorovateľných vlastností iných detí  

a niektoré charakterových vlastností.  

Používanie pravidiel správania, viazaných na určité situácie (vizualizované pre žiaka  

zrozumiteľnou neverbálnou formou), prijímanie aj náhle oznámených (vizualizovaných)  

informácií bez problémového správania.  

Vyjadrovanie vlastných osobných údajov/informácií o sebe primeranými neverbálnymi  

komunikačnými prostriedkami v situáciách mimo školy (pošta, policajt, obchod a pod.).  
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Spontánne používanie zložitejších pravidiel spoločenských hier pri hrách s inými deťmi  

(aj súrodencami) – samostatné používanie vizuálnych pomôcok, ktoré zaručujú jasnú  

vizualizáciu pravidiel.  

Podporovanie jestvujúcej vokalizácie, vytváranie nových situácií, spájanie s vokalizáciou 

učiteľom, motivovanie dieťaťa k akýmkoľvek zvukovým prejavom v nových situáciách.  

Podporovanie objavujúceho sa vyjadrovania niektorých potrieb/ želaní špecifickou 

vokalizáciou dieťaťa – vyhovieť, len ak je používanie alternatívnej formy komunikácie 

spojené aj so zvukom, podmieňovať (alternatívna komunikácia sa stáva augmentatívnou).  

Imitovanie orálnej motoriky - demonštrovanie sekvencie dvoch, troch a viac pohybov 

učiteľom, ktoré má žiak imitovať.  

Rozvíjanie neverbálnej komunikácie so žiakom na plánovanie aktivít vzdialenej budúcnosti 

(niekoľko mesiacov až celý rok). Neverbálny rozhovor o udalostiach vo vzdialenejšej 

minulosti (čo bolo minulý týždeň, minulý mesiac). 

Rozvíjanie prvkov spoločnej pozornosti formou skupinových neverbálnych rozhovorov s 

použitím neverbálnych komunikačných prostriedkov podmieňovaných vonkajšou motiváciou.  

Prvky spoločnej pozornosti a ich uplatnenie v sociálnej komunikácii - využiť znalosť faktov o 

sebe samom a iných deťoch ako témy neverbálnych rozhovorov, kde vizualizovať poradie:kto 

je na rade v rozhovore“, podmieňovať správne odpovede a primerané správanie 

komunikujúceho primárnymi alebo sociálnymi odmenami. Samostatné a spontánne 

používanie hygienických návykov súvisiacich s dospievaním, za pomoci primeranej 

vizualizácie, procesuálnych schém, vizualizovaného mesačného kalendára a pod. Rozvíjanie 

domácich a integračných zručností žiaka podľa jeho individuálnych kapacít, životného štýlu.  

PROCES  
Pri nácviku imitácie je vhodné začať s piatimi ľahkými zvukmi a pridávať ďalší, len ak sú 

predošlé zvládnuté.  

Ak žiak používa echolálie, alebo hovorí spontánne slová, možno ho požiadať o imitáciu práve 

týchto zvukov/slov. Dôraz sa kladie na zvuky a slová, ktoré vie žiak vysloviť zrozumiteľne a 

ak sa dá, ich produkciu je vhodné ihneď spájať s ich významom - ak to nebude rušivé.  

Vývinovo usporiadané zvuky vhodné na imitáciu: samohlásky, ľahko artikulovateľné 

spoluhlásky: m, b, p, v, d, spoluhlásky spojené so samohláskami – otvorené slabiky, reťazenie 

slabík, imitácia prvých slov, ktoré vznikajú zdvojením otvorených slabík: mama, pá - pá, 

imitácia ostatných slov, jednoduchých viet, hlasitosti, výšky hlasu a tempa reči. 

2. úroveň  

CIELE  
- Naučiť sa negovať, odmietnuť,  

- rozumieť podmienkovým inštrukciám,  

- rozvíjať verbálne pojmy/ pojmové kategórie,  

- zlepšovať porozumenie zložitých verbálnych inštrukcií, obsahujúcich podmienky,  

- zlepšovať porozumenie zložitých verbálnych inštrukcií v súvislosti s novými pojmovými 

kategóriami.  

OBSAH  
Vyjadrovanie nesúhlasu: „Nie“ . Porozumenie inštrukcie: „Nerob to!“  

Porozumenie tzv. podmienkovej inštrukcie.  

Triedenie obrázkov do kategórií.  

Plnenie inštrukcií, vyplývajúcich z kontextu, ktoré obsahujú pozitívnu alebo negatívnu 

inštrukciu. Plnenie inštrukcií, ktoré majú viac krokov – kombinácia pozitívnej a negatívnej 

inštrukcie. Plnenie viackrokových inštrukcií v inej miestnosti, s časovým odstupom a pod. 

PROCES  
Pri nácviku negácie ukázať žiakovi niečo, čo nemá rád a spýtať sa: „Prosíš si?“  
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Pri nácviku zákazovej inštrukcie sa demonštruje činnosť s výzvou: „Nerob to!“, so súčasným 

posilnením za nenapodobňovanie príslušnej činnosti.  

Pri podmienkovej inštrukcii sa žiak učí chápať, či sa inštrukcia týka jeho, alebo nie. Pri 

nácviku sa naučí odpovedať na otázku: áno - nie v situáciách –napríklad: "Ak sa voláš Janko, 

zdvihni ruky"; "Všetci chlapci idú ku stolu." a pod.  

Práca s kategóriami - receptívne: učiteľ vyloží dva a viac obrázkov z rôznych kategórií a 

vypýta si – „Daj mi zviera!“; expresívne: učiteľ ukáže obrázok a spýta sa: „Čo je to?“. Žiak 

odpovie konkrétne a pomenuje kategóriu, napr.: krava, zviera; pomenovávanie: dieťa má  

pomenovať niečo z určitej všeobecnej kategórie, napr. zvierat; bližšie konkretizovanej 

kategórie : „Pomenuj zviera, ktoré žije v mori!“, „Povedz jedlo, ktoré by si jedol na raňajky“. 

3. úroveň  

CIELE  
- Rozvíjať zameranie pozornosti na vonkajšie prejavy emócií ľudí,  

- snažiť sa o splnenie zadanej úlohy,  

- plniť inštrukcie zadané dospelým v domácom prostredí i doma,  

- zadaným úlohám venovať primeranú pozornosť,  

- zadané úlohy väčšinou dokončiť,  

- akceptovať osobný priestor učiteľov a spolužiakov,  

- dokázať sa podeliť s dospelými,  

- dokázať sa podeliť s rovesníkmi,  

- identifikovať a vyjadriť vlastné fyzické potreby,  

- rozoznať členov blízkej aj širokej rodiny,  

- identifikovať a rozlišovať medzi priateľmi/známymi a rodinou,  

- povedať len primerané/ vhodné poznámky/ informácie iným – podľa vzťahu k nim,  

- rozoznať, čo je nevhodné zo strany iných ľudí,  

- dokázať sa spriateliť na základe spoločných záujmov,  

- dokázať vyjadriť realistické postoje: „Môžem“, „Som“,  

- prijímať pochvalu s hrdosťou,  

- akceptovať kritiku bez mrzutostí a nevhodných reakcií,  

- vedieť sa vysporiadať s primeranou formou odmietnutia.  

OBSAH  
Receptívne porozumenie vonkajším prejavom emócií v dvojdimenzionálnej forme - 

fotografie, kresby, maľby.  

Receptívne porozumenie reálnym emóciám.  

Rozvíjanie kvantitatívnej predstavy (vývinová postupnosť): veľa – jeden, malý – veľký, 

prázdny – plný, ľahký – ťažký, krátky – dlhý, chudý – tučný, viac – menej, pomaly – rýchlo, 

pár – veľa, tenký – hrubý, široký – úzky. Tento obsah nesúvisí s cieľmi.  

Porovnávanie emócií, receptívne a expresívne pomenovávanie emócií v dvojdimenzionálnej 

forme. 

 

 

FYZIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 
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1. Charakteristika predmetu 

           Predmet fyzika pre 8. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získali v 7. ročníku.  

Obsah predmetu je zameraný na to, aby žiaci pozorovali a aj porozumeli základným 

fyzikálnym javom v ich bezprostrednom okolí.  

V 3. úrovni si žiaci s AU alebo PVP s MP majú osvojiť vybrané metódy práce a súbor 

zručností, ako je pozorovanie a meranie vybraných fyzikálnych veličín, dokázať opísať 

pozorované a aj pracovať so získanými údajmi, napr. zapísať namerané hodnoty do tabuľky, 

realizovať nenáročné pokusy a podobne. 

 

2. Organizácia predmetu 

          Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete fyzika 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  
– Rozlišovať telesá a látky,  

– rozlišovať pevné (tuhé), kvapalné a plynné látky na základe ich rozdielnych vlastností,  

– demonštrovať jednoduchým spôsobom premeny skupenstva,  

– porozumieť kolobehu vody v prírode,  

– poznať využitie elektrickej energie.  

OBSAH  

Vlastnosti látok a telies  
Rozlišovanie (intuitívne) telies a látok.  

Telesá (veci okolo nás) – kniha, mačka, PC a iné.  

Látky – drevo, sklo, papier a iné.  

Vlastnosti telies – (napr. pomaranč – guľatý, veľký/malý, sladký). Porovnávanie.  

Telesá sú z rôznych látok – drevo, papier, sklo a iné.  

Látky: pevné (drevo, sklo, papier,...)  

kvapalné (voda, čaj, ...)  

plynné (vzduch) 

Premeny skupenstva látok  
Premena vody na paru  

Vyparovanie, podmienky vyparovania.  

Var vody. Pozorovanie.  

Skvapalňovanie (kondenzácia) , topenie a tuhnutie  

Podmienky skvapalňovania.  

Vznik rosy a dažďa. Kolobeh vody v prírode.  

Premena ľadu na vodu a vody na ľad. Pozorovanie.  

Praktická dlhodobá úloha  

Pozorovanie zmien počasia počas všetkých ročných období. Záznam pozorovania zmien 

počasia (kreslenie) vo vopred určených intervaloch.  

Elektrická energia  
Využitie elektrickej energie v domácnosti, v doprave, osvetlenie miest. Šetrenie elektrickou 

energiou.  
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Využitie elektrospotrebičov v domácnosti, bezpečné zaobchádzanie pri ich používaní. 

Možnosti vzniku požiaru. Predchádzanie požiaru v byte, v škole, privolanie požiarnikov. 

2. úroveň  

CIELE  
– Rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá na základe ich rozdielnych vlastností,  

– odmerať dĺžku telesa,  

– odmerať hmotnosť telesa,  

– poznať využitie elektrickej energie.  

OBSAH  

Vlastnosti látok a telies  
Opakovanie a utvrdenie vedomostí o látkach a telesách z predchádzajúceho ročníka  

Zloženie telies z rozličných látok - drevo, papier, sklo a iné.  

V prírode sa vyskytujú tri skupiny látok: pevné, kvapalné, plynné.  

Pevné látky (majú stály objem, tvar).  

Kvapalné látky (majú stály objem, nestály tvar).  

Plynné látky (nemajú stály objem ani tvar). 

Porovnávanie a meranie  
Dĺžka - jednotky dĺžky: cm. Praktické meranie.  

Hmotnosť - jednotky hmotnosti: kg. Praktické váženie.  

Teplota - jednotka teploty - ºC, bod varu, bod mrazu. Pozorovanie.  

Meranie teploty – teplomer.  

Čas - pohyby Zeme a s nimi súvisiace javy.  

Dĺžka dňa a noci.  

Striedanie ročných období.  

Elektrická energia  
Elektrárne. Využitie elektrickej energie v priemysle, poľnohospodárstve, doprave, v 

domácnosti. Šetrenie elektrickou energiou.  

Elektrospotrebiče, k čomu slúžia, ako sa s nimi zaobchádza. Bezpečnosť pri ich používaní. 

Možnosti vzniku požiaru. Predchádzanie požiaru, privolanie požiarnikov. 

3. úroveň  

Pohyb a sila  

CIELE  
– Opísať príčinu pádu telies k zemi,  

– opísať stav pokoja a pohybu telies,  

– zmerať silu silomerom.  

OBSAH  
Pokoj a pohyb telies. Sila.  

Pohybové účinky sily.  

Gravitačná sila.  

Silomer, meranie sily, jednotka sily 1 N.  

Otáčavé účinky sily.  

Páka.  

Pevná kladka.  

Deformačné účinky sily. Tlak. Trenie.  

Formy energie  

CIELE  
– Vysvetliť na konkrétnych príkladoch polohovú a pohybovú energiu telesa a opísať 

vzájomnú premenu mechanickej energie,  

– porovnať zdroje svetla - Slnko a žiarovku,  

– opísať na jednoduchom príklade vznik zvuku a jeho vlastnosti.  
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OBSAH  
Mechanická energia  

Práca, jej fyzikálny význam.  

Polohová energia a pohybová energia telesa.  

Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie.  

Teplo  

Odovzdávanie tepla z teplejšieho telesa na chladnejšie.  

Teplo, teplota.  

Vzťah medzi látkou a prijatým teplom.  

Vodiče a nevodiče tepla.  

Prenosná chladnička.  

Svetlo  

Zdroj svetla - Slnko a žiarovka.  

Svetelný lúč. Priamočiare šírenie svetla.(Zatmenie Slnka a Mesiaca).  

Odraz svetla, zrkadlo. Lom svetla. Šošovky. Okuliare.  

Rozklad svetla, dúha.  

Teplo a svetlo.  

Zvuk  

Zdroje zvuku.  

Fyziológia zvukového vnemu.  

Šírenie zvuku.  

Hluk a jeho škodlivé účinky na ľudský organizmus. 

 

 

BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet biológia pre 8. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získali v 7. ročníku.  

Žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode. Oboznamujú sa so základnou 

stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných organizmov, s podmienkami ich 

zdravého vývinu a s ochranou a tvorbou životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu 

            Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete biológia 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 
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            Cieľom predmetu je prehĺbiť základné vedomosti z oblasti živej a neživej prírody 

a zároveň viesť žiakov k ochrane prírody a formovaniu kladného vzťahu k prírode. 

1. úroveň  

CIELE  
- Poznávať prírodu v priamom kontakte,  

- prehĺbiť základné poznatky o živej a neživej prírode,  

- aktívna ochrana prírody.  

OBSAH  

Poznávanie prírody  
Pozorovanie zmien v prírode podľa ročných období.  

Triedenie prírody na živú a neživú.  

Význam neživej a živej prírody pre človeka, jej využitie.  

Neživá príroda  
Pôda - zem.  

Horniny - kameň.  

Drevo.  

Živá príroda  
Človek  

Spoznávanie vlastného tela dotykom 12 a viacerých častí tela na sebe a na iných.  

Ochrana zdravia pred chorobou a úrazom.  

Živočíchy  

Domáce zvieratá – poznať ďalšie druhy, význam, využitie.  

Voľne žijúce zvieratá – význam, využitie. 

Rastliny  

Byliny a dreviny.  

Význam bylín a drevín pre človeka a živočíchy, využitie.  

2. úroveň  

CIELE  
- Poznať základnú stavbu a funkciu ľudského organizmu,  

- poznať a dodržiavať základné hygienické pravidlá,  

- prehĺbiť poznatky o starostlivosti o zdravie,  

- poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti.  

OBSAH  

Zo živej prírody  
Človek  

- Človek ako súčasť živej prírody.  

- Spoločné a odlišné znaky človeka od ostatných živočíchov.  

- Hlavné vonkajšie časti ľudského tela a vnútorné ústroje, najznámejšie z nich v súvislosti s 

ich funkciou.  

- Určovanie jednotlivých častí tela a polohy vnútorných orgánov 

- Hlavné hygienické zásady, predchádzanie chorobám.  

Rastliny  

- Ihličnaté a listnaté stromy a kry.  

- Byliny - liečivé byliny.  

- Kvetiny.  

- Časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvety, plod.  

- Ovocie, zelenina - zber úrody a jej spracovanie.  

Živočíchy  

- Chov dobytka: krava, ovca, kôň, prasa a iné.  

- Chov hydiny: kura domáca, hus, kačica.  
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- Starostlivosť o domáce zvieratá. Užitočnosť domácich zvierat pre človeka.  

- Ochrana živočíchov.  

Voda a vzduch  
Voda  

- Význam vody pre život rastlín, živočíchov a človeka.  

- Výskyt vody v prírode. Obeh vody v prírode.  

Vzduch  

- Význam vzduchu pre život rastlín, živočíchov a človeka.  

- Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním.  

 3. úroveň  

CIELE  
- Získať základné poznatky o stavbe a činnosti jednotlivých sústav ľudského tela,  

- vedieť ako predchádzať nákazlivým chorobám a ich prenosu,  

- vytvoriť pozitívny vzťah k životnému prostrediu,  

- poznať škodlivosť fajčenia, požívania alkoholu a iných toxických látok.  

OBSAH  
Človek ako súčasť živej prírody  

- Spoločné a odlišné znaky človeka od ostatných živočíchov.  

- Pôvod a vývoj človeka.  

Oporná a pohybová sústava  

- Ľudská kostra.  

- Význam telesnej aktivity pre vývin kostry a svalov.  

- Svalstvo a jeho činnosť.  

- Prvá pomoc pri zlomeninách.  

Sústava krvného obehu  

- Krv, zloženie, význam krvi.  

- Darcovstvo krvi.  

- Srdce - stavba a činnosť.  

- Vplyv práce a športu na obehovú sústavu.  

- Nácvik prvej pomoci pri krvácaní a pri zastavení srdcovej činnosti - nepriama masáž srdca. 

Nákazlivé choroby, imunita, význam očkovania.  

- Ochrana pred nákazlivými chorobami.  

Dýchacia sústava 

- Stavba a činnosť dýchacej sústavy.  

- Nácvik prvej pomoci pri zastavení dýchania.  

- Starostlivosť o čistotu ovzdušia.  

- Škodlivosť fajčenia, vdychovania pár organických rozpúšťadiel.  

Tráviaca sústava  

- Stavba a činnosť tráviacej sústavy.  

- Premena látok a energie.  

- Zásady správnej výživy. Hygiena potravín.  

- Choroby tráviacej sústavy.  

Vylučovacia sústava  

- Stavba a činnosť obličiek. Močové cesty. Choroby vylučovacej sústavy, prevencia.  

Koža  

- Stavba a činnosť kože. Deriváty kože - vlasy, nechty, zásady prvej pomoci pri poranení 

kože, význam telesnej hygieny pre zdravie.  

Riadiace sústavy  
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- Stavba a činnosť nervovej sústavy. Zmyslové orgány. Starostlivosť o zmyslové orgány. 

Vplyv alkoholu a fajčenia na nervovú činnosť. Zásady prvej pomoci pri úrazoch chrbtice. 

Význam odpočinku, najmä spánku na nervovú sústavu.  

Rozmnožovanie, vývoj jedinca  

- Pohlavné orgány - stavba a činnosť. Oplodnenie. Vývin zárodku. Pôrod - starostlivosť o 

novorodenca. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť vývoj plodu - fajčenie, alkohol, lieky, žiarenie. 

Dospievanie. Prehľad hlavných období ľudského života.  

Sexuálna výchova  

- Pohlavný život. Antikoncepcia, interrupcia, jej následky. Promiskuita. AIDS a iné pohlavné 

choroby, prevencia.  

Prenášači a pôvodcovia rozličných ochorení  

- Mucha domáca, voš detská, blcha ľudská, svrabovec kožný, šváb obyčajný, ploštica 

posteľná. Ochrana pred nimi.  

Účinky rastlín na ľudský organizmus  

- Liečivé rastliny - chránené rastliny v najbližšom okolí a ich využitie v ľudovom liečiteľstve, 

napr. lipový kvet, baza čierna, žihľava dvojdomá, rumanček kamilkový, repík lekársky.  

- Jedovaté a zdraviu škodlivé rastliny, napr. snežienka jarná, lykovec jedovatý, konvalinka 

voňavá, vranie oko, bolehlav škvrnitý.  

PROCES  
Učivo biológie v 8. ročníku je veľmi náročné, pretože žiak s AU alebo PVP s MP nie je 

schopný vo všeobecnosti nazerať na človeka ako na zložitú bytosť (psychická, duševná a 

fyzická stránka človeka).  

Učiteľ sa musí v prvom rade usilovať o to, aby žiak nadobudol čo najviac poznatkov o sebe 

samom, a podľa toho určiť rozsah a hĺbku poskytovaných poznatkov. 

 

 

DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

        Dejepis spolu s občianskou náukou a niektorými zložkami geografie tvorí vzdelávaciu 

oblasť spoločenskovedných predmetov.  Predmet dejepis pre 8. ročník pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získali v 7. ročníku.  

 Hlavnou úlohou dejepisu je vytvoriť u žiakov AU alebo PVP s MP elementárne 

historické predstavy predovšetkým na základe obrazového vnímania.  

 

2. Organizácia predmetu 

            Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete dejepis1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 
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3. Ciele a obsah predmetu 

           Cieľom predmetu je, aby žiaci podľa svojich schopností a možností získali „historické“ 

skúsenosti a poznatky z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej 

perspektívy. Vedieme ich k tomu, aby mali v úcte svoj vlastný národ, úctu k iným národom a 

etnikám, rešpektovali historické, kultúrne a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev. 

1. úroveň  

CIELE  
- Vytvárať u žiakov elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

- rozlišovať minulosť a prítomnosť,  

- priblížiť život ľudí v dávnej minulosti.  

OBSAH  

Od blízkeho k vzdialenému  
Priestor a čas  

Prírodný a historický čas.  

Meniny, narodeniny, letopočet, sviatky.  

Fotografie – obrazová spomienka, rodinný album.  

„Rodostrom“ najbližšej rodiny.  

Pamiatky v priestore a čase  

Pomník, pamätník – žiaci poznajú historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína navštívený 

pomník, pamätník, pamätnú tabuľu v mieste kde žiaci žijú.  

Návšteva miestneho cintorína. 

Legendy, mýty, povesti, náboženstvo  

Povesti, legendy a príbehy z minulosti svojho regiónu.  

Návšteva sakrálnych objektov v mieste bydliska.  

Príbehy svätých spätých s regiónom.  

Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi  
Spôsob života a obživy pravekých zberačov, lovcov, roľníkov.  

Pracovné nástroje, odev, zbrane pravekých ľudí. 

2. úroveň  

CIELE  
- Vytvárať u žiakov elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

- rozlišovať minulosť a prítomnosť,  

- priblížiť život ľudí v dávnej minulosti.  

OBSAH  

Od blízkeho k vzdialenému  
Priestor a čas  

Prírodný a historický čas.  

Meniny, narodeniny, letopočet, sviatky.  

Fotografie – obrazová spomienka, rodinný album.  

„Rodostrom“ najbližšej rodiny. 

Pamiatky v priestore a čase  

Pomník, pamätník – žiaci poznajú historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, 

pamätník, pamätná tabuľa v mieste kde žijú.  

Návšteva múzea.  

Minulosť našej školy  

Školská kronika.  

Legendy, mýty, povesti, náboženstvo  

Povesti, legendy a príbehy z minulosti svojho regiónu.  

Návšteva sakrálnych objektov v mieste bydliska.  

Príbehy svätých spätých s daným regiónom.  
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Človek v premenách priestoru a času  
Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi.  

Spôsob života a obživy. Bydlisko.  

Odev, pracovné nástroje, zbrane. 

3. úroveň  

CIELE  
- Utvárať elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

- poznať najdôležitejšie obdobia našich národných dejín.  

OBSAH  

Prvá svetová vojna  
Príčiny I. svetovej vojny, priebeh a dôsledky.  

Slovensko v rokoch 1914 - 1918  
Slovensko v čase I. svetovej vojny: slovenský a český domáci a zahraničný odboj (M. R. 

Štefánik, T. G. Masaryk, A. Hlinka, E. Beneš).  

Vznik ČSR 28.10.1918. 

Slovensko v Československej republike v r. 1918 - 1938  
Postavenie Slovenska a Slovákov v ČSR.  

Vývoj hospodárskej situácie v ČSR. Hospodárska kríza, vysťahovalectvo.  

Mníchovská dohoda a jej dôsledky pre ČSR.  

Druhá svetová vojna v r. 1939 - 1945  
Druhá svetová vojna: príčiny, priebeh, dôsledky.  

Život v okupovanej Európe. Holokaust.  

Činnosť vodcov: Hitler, Stalin, Churchil, Roosevelt.  

Domáci a zahraničný protifašistický odboj. Vplyv vojny na život občanov.  

Slovenské národné povstanie.  

Obnovenie ČSR. 

 

 

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 
1. Charakteristika predmetu  

 Geografia pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) v 8. ročníku nadväzuje na 

poznatky zo spoločenskovednej oblasti, ktoré žiaci získali v 7. ročníku.  

 Žiaci prostredníctvom tohto predmetu získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o 

svete. V geografii žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu Slovenskej republiky, jej 

postavenia v Európe, k základným informáciám o Európe a o svete.  

 Dôležitou 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 obsahu geografie žiaci získavajú aj poznatky o základoch ochrany a tvorby 

životného prostredia. 
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2. Organizácia predmetu  

 Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete dejepis1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu  

1. úroveň  

CIELE  
- Poznávať miestnu krajinu,  

- orientovať sa v miestnej oblasti,  

- vedieť najdôležitejšie údaje o obci, v ktorej žiak žije,  

- vedieť čo je to mapa.  

OBSAH  

Orientácia na mape a v miestnej krajine  
Orientácia v obci – poznať názvy ulíc, ktoré sú dôležité pre žiaka, križovatky, orientačných 

tabúľ.  

Dopravné značky súvisiace s cestnou premávkou - pre chodcov a cyklistov.  

Správanie sa chodcov na ceste, pravidlá cestnej premávky pre cyklistov.  

Poznávanie dominantných prvkov obce, pamätihodnosti, významné objekty.  

Inštitúcie a zariadenia – obchody, služby, správne inštitúcie, zdravotnícke zariadenia, stanica 

polície, požiarny útvar, kultúrne a športové zariadenia a iné.  

Charakteristika miestnej krajiny na základe pozorovania. Vychádzky do bezprostredného 

okolia obce.  

Jednoduchý opis krajiny – nížina, vrchovina, pohorie, rieka.  

Krajina – mestská/vidiecka; zalesnená/nezalesnená; poľnohospodárska/priemyselná. 

Mapa – zmenšené zobrazenie geografickej reality.  

Chránené krajinné oblasti regiónu.  

Dopravné spojenia miestnej obce s najbližším okolím. 

2. úroveň  

CIELE  
- Poznávať miestnu krajinu,  

- vedieť najdôležitejšie údaje o mieste bydliska,  

- poznávať svoju vlasť,  

- začať pracovať s mapou s pomocou učiteľa.  

OBSAH  

Zem a jej zobrazenie  
Glóbus – zobrazenie Zeme. Základné pohyby Zeme. 

Orientácia na mape a v miestnej krajine  
Mapa – farby na mape, značky, orientácia na mape miestnej krajiny.  

Určovanie hlavných svetových strán.  

Mapa Slovenskej republiky - poloha, hranice štátu.  

Naše mesto, obec na mape, poloha vzhľadom k hlavnému mestu.  

Košice a iné väčšie, známe mestá na mape.  

Slovenská republika  
Historické pamiatky a kultúrne dominanty v Bratislave, v Košiciach a iných mestách.  

Doprava v SR – letecká, železničná, lodná.  

Priemysel – podľa regiónu. 

3. úroveň  
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CIELE  
– Získať základné poznatky o svete,  

– orientovať sa na mape,  

– získať poznatky o ochrane a tvorbe životného prostredia.  

OBSAH  

Zem a jej znázornenie na mape  
Druhy máp. Glóbus. Poludníky a rovnobežky.  

Podnebné pásma Zeme.  

Svetadiely a oceány. 

Svetadiely  

Afrika  
Poloha, rozloha, povrch.  

Podnebie, vodstvo.  

Rastlinstvo, živočíšstvo.  

Obyvateľstvo.  

Hospodárstvo, štáty.  

Ázia  
Poloha, rozloha, povrch. Podnebie, vodstvo. Rastlinstvo, živočíšstvo. Obyvateľstvo. Štáty 

južnej Ázie. Štáty východnej Ázie.  

Amerika  
Poloha, rozloha, povrch, vodstvo. Podnebie, rastlinstvo, živočíšstvo. Obyvateľstvo. Štáty 

severnej Ameriky. Štáty strednej a južnej Ameriky.  

Austrália  
Poloha, rozloha, povrch, vodstvo, podnebie, rastlinstvo, živočíšstvo. Obyvateľstvo.  

Antarktída  
Poloha, podnebie, rastlinstvo, živočíšstvo, obyvatelia.  

Oceány  
Tichý oceán a Oceánia. Atlantický a Severný ľadový oceán. Indický oceán. 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Predmet občianska náuka pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) v 8. 

ročníku nadväzuje na poznatky o spoločnosti, ktoré žiaci získali v predmete v7. ročníku.  

 Obsah občianskej náuky je zameraný na to, aby sa žiaci oboznámili so zásadami a 

normami vzťahov v rodine, v škole, spoločnosti vôbec, so základnými občianskymi právami a 

povinnosťami, s hlavnými znakmi nášho štátneho zriadenia, ako i so všeľudskými 

problémami, ktoré sa bytostne dotýkajú mladej generácie. 

 

2. Organizácia predmetu 
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 Školský vzdelávací program stanovuje v 8. ročníku v predmete občianska náuka 1 

hodinovú dotáciu, zhodne so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter 

a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický 

stav žiaka s autizmom. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, 

k dispozícii je aj počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele predmetu 

1. úroveň  

CIELE  

- Vedieť osobné údaje,  

- orientovať sa v priestore,  

- porozumieť časovým údajom a vzťahom,  

- orientovať sa v bežných životných situáciách.  

OBSAH  

Základná orientácia  

Základné údaje o sebe: meno, priezvisko, vek, bydlisko, adresa.  

Mená rodičov, zamestnanie, vek dátum narodenia.  

Orientácia v čase – názvy mesiacov, skladba roka – mesiace, týždne, dni.  

Orientácia v priestore, zvládnutie pokynov: von, dnu, hore, dolu, pred, za.  

Samostatná návšteva jednotlivých miestností v známej budove.  

Spoznávanie najbližšieho okolia školy.  

Orientácia v bežných životných situáciách  

Verejná doprava – cestovanie v dopravnom prostriedku na dlhšiu vzdialenosť, zakúpenie 

cestovného lístka s pomocou.  

Vedieť využiť informačné služby s pomocou – vlak, autobus. 

Telefonovanie s pomocou, vedieť čísla: 150, 155, 158.  

Pošta – samostatná orientácia, resp. s pomocou v priestoroch budovy.  

Obchod – zvládnutie s pomocou jednoduchého nákupu, platenie nákupu s pomocou.  

Využívanie ďalších služieb s pomocou – oprava obuvi, čistiareň a iné, podľa možností obce.  

Objednanie jedla a pitia s minimálnou pomocou.  

Oboznámenie sa s ubytovacími zariadeniami podľa možností miestnej oblasti.  

Privolanie (aj telefonicky) lekárskej služby, návšteva zdravotného strediska, lekára a lekárne 

spojené s drobným nákupom, napr. obväzu, rýchloobväzu s pomocou.  

Samostatne ošetriť drobné poranenie.  

Vyjadriť, opísať bolesť, zdravotný problém, vedieť odmerať telesnú teplotu. 

2. úroveň  

CIELE  

- Orientovať sa v čase a priestore,  

- orientovať sa v miestnej oblasti,  

- poznať hlavné zásady pravidiel cestnej premávky,  

- osvojiť si zásady správnej životosprávy,  

- získať základné poznatky o živote v spoločnosti.  

OBSAH  

Rodina, škola a obec  

Príbuzenské vzťahy. Chápanie rozdielu medzi príbuzenskými vzťahmi a inými, napr. vzťah 

učiteľ - žiak.  

Zamestnanie rodičov.  

Úloha rodiny a školy, vzťahy medzi spolužiakmi, učiteľom.  

Škola – orientácia v širšom okolí školy.  

Obec – doprava, najbližšie veľké mesto, potok, rieka, vrch, atď.  
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Verejné zariadenia a úrady obce: miestny úrad, pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, policajná 

stanica, hasičská stanica, kultúrny dom, atď., podľa miestnych podmienok.  

Názvy ulíc, námestí, pamätihodností obce.  

Významné závody v miestnej oblasti.  

Vychádzky do okolia školy a obce. 

Orientácia v čase a priestore  

Ročné obdobia a ich charakteristické znaky.  

Určovanie času na hodinách.  

Opakovanie pojmov: včera, dnes, zajtra, ráno, večer, budúci rok, minulý rok.  

Dni v týždni, mesiace v roku, dátum.  

Dátum a miesto svojho narodenia.  

Určenie miesta vzhľadom na určitý objekt, napr. školy.  

Doprava, pravidlá cestnej premávky  

Dopravné prostriedky.  

Nákladná a osobná doprava.  

Cestovanie vlakom – železničná stanica, osobný vlak, nákladný vlak, cestovné lístky.  

Cestovanie autom.  

Letecká doprava – osobná, nákladná, letisko.  

Lodná doprava – osobná, nákladná, riečna, ....  

Cestovanie dopravnými prostriedkami podľa miestnych podmienok.  

Správanie sa v dopravných prostriedkoch.  

Pravidlá cestnej premávky pre chodcov.  

Dopravné značky určené pre chodcov, signalizačné zariadenia riadiace dopravu. 

Starostlivosť o zdravie  

Správna životospráva, spánok, odpočinok.  

Nebezpečenstvo predávkovania liekmi.  

Škodlivosť omamných látok, vrátane fajčenia a konzumovania alkoholických nápojov 

Ošetrovanie chorého člena rodiny.  

Návšteva polikliniky, nemocnice, lekárne.  

História a spoločnosť  

Historické pamiatky v miestnom prostredí.  

Štátne symboly – štátna vlajka, štátna hymna  

Prezident Slovenskej republiky, jeho úloha v štáte. 

3. úroveň  

CIELE  

- Poznať úlohy štátu,  

- oboznámiť sa so sústavou štátnych orgánov a ich funkciou,  

- pochopiť dôležitosť a zodpovedný prístup k priateľstvu, manželstvu a rodičovstvu.  

OBSAH  

Charakteristika štátneho zriadenia SR  

Vznik, funkcia a úloha štátu.  

Demokratické základy Slovenského štátu.  

Ústava – základný zákon štátu.  

Vláda Slovenskej republiky – jej zloženie.  

Prezident Slovenskej republiky – jeho postavenie a právomoc.  

Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) – je jediným ústavodarným a zákonodarným 

orgánom Slovenskej republiky. Poslanie NR SR.  

Orgány miestnej samosprávy – miestne zastupiteľské zbory, ich voľba, zloženie a poslanie, 

výkonné orgány obce, mesta. 

Priateľstvo, láska, manželstvo  
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Dospievanie - zmeny telesné a duševné, ich biologické a sociálne príčiny, problémy 

dospievania.  

Priateľstvo - podstata priateľstva, vhodné a nevhodné priateľstvá. Vzťah medzi chlapcami a 

dievčatami.  

Priateľstvo a láska - výber partnera, kritériá výberu. Zásady súladu v partnerských vzťahoch.  

Manželstvo - predpoklady pre uzavretie manželstva a manželské spolužitie. Príčiny 

rozvodovosti, jej dôsledky a prevencia. 

Rodičovstvo - zodpovedný prístup k nemu. Funkcie rodiny. Práva detí. Vyživovacia 

povinnosť rodičov voči deťom. Postavenie muža a ženy v rodine. Zodpovednosť rodičov za 

starostlivosť o deti a za ich správnu výchovu. Ako si predstavujeme svoj budúci život.  

PROCES  

V predmete občianska náuka odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu 

ako k otvorenému systému - učivo možno dopĺňať alebo redukovať. Jednotlivé témy plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny. Učiteľ by mal zvoliť iba také témy, ktoré podľa jeho 

názoru žiak s autizmom zvládne. 

 

 

MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika  

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) do bežného 

denného života je aj matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. Individuálnym prístupom 

získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať.  

 Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka.  

 V dôsledku triády poškodení je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup k žiakovi s AU alebo PVP s MP, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

 Nezabúdajme, že neschopnosť žiaka spolupracovať na vyučovaní môže byť spôsobená 

aj vonkajšími činiteľmi.  

 Pre mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je práca s učebnicou problémom, preto je 

potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne pracovné listy, 

manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uložené v škatuliach, 

výučba prostredníctvom počítača a podobne. Záleží na osobitostiach žiaka, je potrebné 

adekvátne reagovať na jeho potreby, schopnosti a možnosti. To si vyžaduje cieľavedomú a 

namáhavú prácu pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný a ľudský 

potenciál. Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšími.   
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 Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie 

množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom 

živote. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika, zhodne so ŠVP . 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné 

matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych 

schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene 

aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 

prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 

osobnosti žiaka s autizmom. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje 

individuálnym schopnostiam žiaka. 

1. úroveň  

CIELE  

– Tvoriť skupiny z rozličných predmetov,  

– pochopiť množstvo 8 a 9,  

– poznať a vedieť kresliť základné geometrické tvary.  

OBSAH  
Porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Triedenie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: ťažký – ľahký, mäkký – tvrdý.  

Orientácia v priestore, zvládnutie pokynov: von, dnu, hore, dole....  

Orientácia v čase, pojmy: hodina, minúta.  

Číslo 8 a 9, počítanie do 8 a 9, čítanie a písanie číslic 8 a 9.  

Priraďovanie predmetov k číslu 8 a 9.  

Priraďovanie čísla 8 a 9 k predmetom.  

Základné geometrické tvary a ich kreslenie, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.  

Valec – priraďovanie, triedenie a spoznanie valca medzi predmetmi každodenného života. 

2. úroveň  

CIELE  

– Sčitovať a odčitovať v obore prirodzených čísel do 100, bez prechodu cez desiatku,  

– osvojiť si a využívať jednotku dĺžky,  

– osvojiť si a využívať jednotku hmotnosti,  

– osvojiť si a využívať jednotku objemu,  

– využívať osvojené vedomosti v reálnom živote, napr. bankovky pri nákupe.  

OBSAH  
Porovnávanie a triedenie predmetov podľa dĺžky a veľkosti a objemu  

Pomenovanie a triedenie rovinných útvarov: kruh, štvorec, obdĺžnik a trojuholník.  

Rysovanie čiar, meranie na cm, jednotka 1 centimeter.  

Váženie predmetov, jednotka 1 kilogram.  

Meranie objemu, jednotka 1 liter.  

Sčitovanie jednociferného čísla s dvojciferným, bez prechodu cez desiatku, v obore do 100.  
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Odčítavanie jednociferného čísla od dvojciferného, bez prechodu cez desiatku, v obore do 

100.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh. 

Používanie kalkulačky.  

Kupovanie, platenie a počítanie so skutočnými peniazmi. 

3. úroveň  

CIELE  

– Osvojiť si písomné delenie,  

– osvojiť si pojem zlomok a základné počtové výkony so zlomkami,  

– osvojiť si základné počtové výkony s desatinným číslom,  

– vedieť merať uhly,  

– vedieť vypočítať obsah rovinných útvarov,  

– vedieť vypočítať obvod a obsah kruhu,  

– osvojiť si základné priestorové útvary: kužeľ a ihlan.  

OBSAH  
Písomné delenie jednociferným deliteľom so zvyškom.  

Písomné delenie dvojciferným deliteľom s použitím kalkulačky.  

Zlomky, názorné objasnenie pojmu zlomok, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara.  

Výpočet zlomkovej časti z čísla, na základe znázornenia.  

Názorné uvedenie rovnosti dvoch zlomkov.  

Desatinný zlomok, rovnosť desatinných zlomkov.  

Zápis desatinného zlomku v desiatkovej sústave (desatinná čiarka).  

Desatinné číslo.  

Porovnávanie desatinných čísel.  

Zaokrúhľovanie desatinných čísel na konkrétnych veličinách: peniaze, hmotnosť, dĺžka.  

Sčitovanie a odčítavanie desatinných čísel.  

Násobenie desatinných čísel.  

Delenie desatinných čísel.  

Delenie dvoch prirodzených čísel - podiel je desatinné číslo.  

Delenie desatinného čísla číslom prirodzeným.  

Uhol, pojmy: veľkosť uhla, základná jednotka – stupeň, uhlomer, meranie veľkosti uhla,  

vyznačovanie uhla danej veľkosti.  

Základné jednotky obsahu rovinných obrazcov: cm2, dm2, m2.  

Obsah štvorca, obdĺžnika - výpočet dosadením do vzorca.  

Riešenie úloh z praktického života.  

Obvod - dĺžka kružnice, obsah kruhu, výpočet pomocou tabuľky a kalkulačky.  

Riešenie úloh z praxe.  

Základné geometrické telesá: kužeľ, ihlan, popis základných vlastností. 

PROCES  
Na konci ročníka by mali žiaci 1. úrovne v oblasti orientácie v čase vedieť používať jednotky 

času: hodina a minúta. Je to veľmi náročné, preto tento nácvik čo najčastejšie realizujeme v 

priebehu dňa pri praktických činnostiach, ktoré žiak vykonáva.  

Orientácia v čase a priestore výrazne zvyšuje samostatnosť žiakov. Žiaci sa učia priraďovať k 

číslam 8 a 9 predmety a naopak.  

Žiaci v 2. úrovni by mali na nácvik merania objemu a váženia predmetov využívať činnosti, v 

ktorých osvojené učivo budú využívať aj v praktickom živote. Napríklad pri práci v kuchyni, 

pri nakupovaní a pod. Dôležité je, aby vedeli k meraniu priradiť správny nástroj na meranie 

požadovaného a vedeli k meraniu priradiť správnu jednotku. Žiaci pracujú v obore do 100. 

Počtové výkony v tomto obore sú bez prechodu cez desiatku, s využívaním kalkulačky. 

Slovné úlohy využívame na aplikáciu tohto učiva do bežného života.  
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Žiaci v 3. úrovni naďalej pri počtových výkonoch využívajú kalkulačku. Pri názornom 

objasnení pojmu zlomok využívame bežné situácie s ktorými sa žiak stretáva (krájanie koláča, 

jablka a pod.). Pri nácviku desatinného čísla je vhodné využívať merania a zapisovanie údajov 

merania. Zaokrúhľovanie čísel, za predpokladu osvojenia si pravidla zaokrúhľovania, nemusí 

spôsobovať žiakom s autizmom problémy.  

Pri výpočtoch obsahov a obvodov útvarov využívame úlohy z praktického života, 

dosadzovanie do vzorcov, používame tabuľky a kalkulačky. 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika  

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
  Predmet informatická výchova je novým predmetov v obsahu vzdelávania žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

(ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP). 

 Hlavnou úlohou predmetu je, že podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, 

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

zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 hodiny v predmete informatická výchova, zhodne so ŠVP. Vyučovanie 

predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich 

individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Cieľom informatickej výchovy 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 AU alebo PVP s MP.  

 Obsah vzdelávania predmetu nie je rozdelený do troch úrovní (najľahšia, stredná a 

najnáročnejšia) ako je to pri iných predmetoch. Predpokladá sa, že žiaci AU alebo PVP s MP 

na porovnateľnej mentálnej úrovni môžu disponovať diametrálne rozličnými schopnosťami a 

zručnosťami v oblasti práce s počítačom. Vyučujúci predmetu informatická výchova pri 

vypracovávaní IVP musí vychádzať z aktuálnych schopností a zručností žiaka v tejto oblasti, 

a podľa toho so žiakom individuálne postupovať. Obsah predmetu je rozdelený na 5 

tematických okruhov: 

I. 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.  
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II. 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.  

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

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

IV. 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.  

V. Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a 

spoločenskými aspektmi informatiky. Žiaci by sa mali 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. 

CIELE  

- Zapnúť a vypnúť počítač s pomocou/samostatne,  

- pracovať s myšou s pomocou/samostatne,  

- pracovať s klávesnicou s pomocou/samostatne,  

- za pomoci učiteľa skenovať,  

- správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD s pomocou/samostatne,  

- minimalizovať a maximalizovať pracovné okno s pomocou/samostatne,  

- zatvoriť pracovné okno s pomocou/samostatne,  

- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou s pomocou/samostatne,  

- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou,  

- chápať rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím,  

- chápať rozdiel medzi stláčaním pravého a ľavého tlačidla,  

- spustiť CD, DVD cez tento počítač s pomocou/samostatne,  

- digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,  

- používať jednoduché zásady písania e-mailov,  

- e-maily posielať a prijať s pomocou/samostatne,  

- rozpoznať vhodné webové stránky pre deti – vzdelávacie, zábavné, náučné,  

- oboznámiť žiakov s negatívnym vplyvom stránok propagujúcich násilie a s erotickým 

zameraním, 

- spustiť hru z internetu s pomocou/samostatne,  

- napísať, prepísať jednoduchý text s pomocou/samostatne,  

- text uložiť a otvoriť s pomocou/samostatne,  

- upravovať text – kopírovanie, mazanie s pomocou/samostatne,  

- správne písanie klávesnicou – medzera, malé/veľké písmená, interpunkčné znamienka  

s pomocou/samostatne,  

- získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,  

- pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť s pomocou/samostatne,  

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači.  

OBSAH  

Informácie okolo nás  
Počítačová zostava  

Opakovanie zamerané na základné časti, z ktorých sa skladá počítačová zostava (PC, monitor, 

klávesnica, myš).  

Ovládanie klávesnice, myši.  

Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty  

Práca s textovým editorom, vytváranie jednoduchého textu, mazanie, ukladanie dokumentu.  
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Ukladanie rôznych informácií do súborov (text).  

Jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka).  

Dodržiavanie základných zásad písania textu.  

Počítačové didaktické hry. 

Komunikácia prostredníctvom IKT  
E-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár  

Utvrdenie pojmov – e-mail, e-mailová adresa.  

Správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, kamarátom, spolužiakom).  

Bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov).  

E-mailové adresy rodičov a kamarátov (zistenie adries, využitie adresára),  

www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe  

Utvrdenie pojmov – www, webový prehliadač, webová stránka.  

Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  

Webové stránky pre deti (rozprávky, obrázky), on-line hry.  

Postupy, riešenie problémov  
Detský programovací jazyk, elementárne príkazy, robotická stavebnica  

Skladanie podľa stavebnice.  

Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov).  

Princípy fungovania IKT  
Oboznámenie sa s pojmami myš, klávesnica,  

Funkcie vybraných klávesov.  

Tlačiareň  

Funkcia tlačiarne. Práca s tlačiarňou. Tlačenie textov. 

CD, digitálny fotoaparát  

Spúšťanie hry a hudby z CD, ovládanie jednoduchých hier.  

Základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.  

Ukladanie informácií, súbor  

Uloženie informácií do súboru, otvorenie.  

Informačná spoločnosť  
Informačné technológie v škole  

Edukačné programy, komunikácia. - objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných 

programov pre rôzne predmety.  

Voľný čas a IKT  

Počítačové hry, hudba, filmy. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) z hľadiska: úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, 
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vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho 

osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu.  

 Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších 

ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. Pracovné vyučovanie prispieva 

k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju jeho schopností, možností a zručností. V 

kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva 

jeho život zmysluplnejším a nezávislejším.  

 Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere 

v prirodzených podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote 

vykonávať. Pri blokovom vyučovaní sa rozdeľuje vyučovacia jednotka na kratšie časové 

úseky, podľa schopností žiaka tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia.  

 

2. Organizácia predmetu 

V 8.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovacie hodiny zhodne so ŠVP. Podľa 

uváženia je možné hodiny spájať do dvojhodinových celkov. Do vyučovania predmetu sú 

zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, multikultúrna výchova, dopravná 

výchova, ochrana života a zdravia. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, 

k dispozícii je učebňa pracovnej výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Cieľom predmetu je:  

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci,  

- osvojiť si  základné pracovné zručnosti a návyky s používaním vybraných vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok,   

- viesť žiakov k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení jednotlivých činností, 

- prostredníctvom pracovnej činnosti viesť žiakov k autentickému  a objektívnemu 

poznávaniu okolitého sveta, k budovaniu sebadôvery, k správnemu postoju k výsledkom 

práce človeka, technike a životnému prostrediu, 

- chápať prácu a pracovnú činnosť ako príležitosť k sebarealizácii a sebavzdelávaniu. 

Obsah predmetu je členený na tri úrovne, v jednotlivých úrovniach na zložky. Toto rozdelenie 

vychádza zo schopnosti žiaka osvojiť si obsah daného učiva a zo schopnosti vedieť ho 

aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote. 

1. úroveň  

CIELE  

– Samostatnosť pri základných hygienických návykoch,  

– samostatnosť pri základných samoobslužných zručnostiach,  

– samostatnosť pri základných stravovacích návykoch,  

– osvojiť si základné pracovné zručnosti,  

– rozpoznávať rôzne materiály a vedieť s nimi pracovať,  

– vedieť pracovať s náradím v dielni.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Osobná hygiena: samostatné používanie hygienických potrieb, upevnenie hygienických 

návykov, dodržiavanie hygieny na WC.  

Samostatné vyzliekanie a obliekanie odevu, kontrola úpravy odevu.  

Samostatné obúvanie a vyzúvanie, viazanie šnúrok s pomocou.  
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Samostatné česanie.  

Samostatné používanie príboru.  

Rozvoj jemnej motoriky  
Tvarovanie modelovacej hmoty podľa výberu žiakov.  

Listovanie v knihe po jednom liste.  

Založenie a zopnutie papierov do kruhovej väzby.  

Odskrutkovanie a zaskrutkovanie matice do určitej vzdialenosti.  

Skladanie puzzle a jednoduchých skladačiek.  

Navliekanie, ukladanie rôznych drobných predmetov (koráliky, guľôčky, prírodniny) podľa 

vzoru.  

Práce v domácnosti  
Primerané používanie predmetov každodenného života.  

Odkladanie predmetov, odevu a obuvi na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Ukladanie šiat.  

Utieranie prachu.  

Polievanie kvetov.  

Vysávanie, zametanie a utieranie podlahy.  

Údržba čistoty kúpeľne podľa pokynov.  

Pranie a žehlenie jednoduchých vecí s pomocou.  

Základy bezpečnosti v domácnosti.  

Bezpečné používanie elektrických spotrebičov a potrebného náradia v kuchyni s pomocou.  

Samostatné prestieranie k stolovaniu.  

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu na určené miesto.  

Príprava jednoduchých nápojov.  

Príprava jednoduchých studených jedál. 

Práce v dielni  
Práca s papierom: strihanie, nalepovanie, zlepovanie, vytváranie koláže a pod.  

Práca s textilom: strihanie, lepenie, šitie textilu a pod.  

Navliekanie nite do stredne veľkej ihly, urobiť uzol na konci nite.  

Prišívanie gombíkov s veľkými dierkami, s pomocou.  

Montážne a demontážne práce so skladačkami.  

Vyfarbovanie a natieranie výrobkov.  

Práca s osvojeným náradím v dielni s pomocou.  

2. úroveň  

CIELE  
– Samostatne vykonávať osobnú hygienu a samoobsluhu,  

– samostatne vykonávať základné pracovné činnosti v domácnosti,  

– vedieť pracovať s papierom a textilom, poznať ich vlastnosti,  

– nadobudnúť základné pracovné zručnosti potrebné pri práci s drevom,  

– nadobudnúť základné pracovné zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Precvičovanie a utvrdzovanie činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia automatizácia a 

samostatnosť pri vykonávaní samoobslužných činností.  

Samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie zubov a 

nechtov.  

Samostatné používanie WC, toaletného papiera, vreckovky, dámskej hygienickej vložky.  

Česanie, upravovanie a skontrolovanie vzhľadu v zrkadle.  

Samostatné obliekanie a vyzliekanie, skladanie a ukladanie odevov a obuvi na určené miesto.  

Samostatné stolovanie. 
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Práce v domácnosti  
Precvičovanie, utvrdzovanie činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia samostatnosť pri 

vykonávaní prác v domácnosti.  

Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Utieranie prachu, umývanie podlahy, zametanie a vysávanie, vetranie.  

Ustielanie postele.  

Výmena posteľnej bielizne.  

Umývanie WC, umývadla, vane a zrkadla a pod.  

Samostatné pranie, sušenie a žehlenie jednoduchých vecí.  

Prišívanie gombíka, patentky, háčika. Predný a zadný steh. Jednoduché opravy odevov.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení.  

Nakupovanie s pomocou.  

Telefonovanie s pomocou.  

Ošetrovanie drobných poranení.  

Dodržiavanie zásad bezpečnosti v domácnosti.  

Precvičovanie, utvrdzovanie činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia samostatnosť pri 

vykonávaní prác v kuchyni.  

Samostatné prestieranie k stolovaniu. 

Samostatné odkladanie riadu po stolovaní.  
Umývanie, utieranie a odkladanie riadu.  

Uskladňovanie potravín.  

Krájanie chleba nožom, na ručnom krájači.  

Vedieť natierať chlieb, pečivo (maslo, džem, nátierka, paštéta, med, čokoláda...).  

Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier.  

Príprava jednoduchých teplých a studených nápojov.  

Používanie elektrickej varnej kanvice.  

Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača a iných kuchynských nástrojov a 

spotrebičov.  

Používanie sporáka na prípravu jednoduchých varených jedál.  

Príprava jedál z vajíčok: vajíčka na tvrdo a na mäkko, praženica, volské oko.  

Príprava nátierok a jednoduchých šalátov.  

Varenie jednoduchých polievok a jedál.  

Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny v kuchyni. 

Práce v dielni 

Práce s drobným materiálom  

Zvyšovanie náročnosti učiva osvojeného v predošlom ročníku.  

Prepichovanie predmetov a prírodnín, navliekanie na niť.  

Samostatné zaväzovanie mašličky.  

Kombinované práce s použitím rôznych materiálov a techník.  

Práce s papierom  

Zvyšovanie náročnosti učiva osvojeného v predošlom ročníku.  

Rozlišovanie rozličných druhov papiera, lepenie, strihanie, rolovanie.  

Vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie.  

Obkresľovanie šablóny a vystrihovanie tvarov.  

Strihanie poskladaného papiera.  

Balenie predmetov do papiera.  

Práce s textilom  

Navliekanie nite do ihly, vedieť urobiť uzol na konci nite.  

Prišívanie gombíka, patentky, háčika. Predný, zadný steh.  

Vyšívanie: nácvik jednoduchých stehov.  

Práce s drevom  
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Zvyšovanie zručnosti pri opracovávaní povrchu dreva brúsnym papierom a pilníkom.  

Zvyšovanie zručnosti pri zatĺkaní a vyťahovaní klincov.  

Stĺkanie a zlepovanie rôznych materiálov.  

Osvojenie si práce s vrtákom. Vŕtaní dier do dreva.  

Požívanie skrutkovača pri spájaní dreva skrutkami.  

Pílenie dreva pílkou.  

Natieranie dreva farbou a lakom. Bezpečnosť pri práci s náradím. 

Montážne a demontážne práce  
Zvyšovanie náročnosti učiva osvojeného v predošlom ročníku.  

Zostavovanie modelov z konštrukčných stavebníc.  

Demontáž modelov.  

Skladanie puzzle a mozaiky. 

Pestovateľské práce  
Starostlivosť o izbové rastliny.  

Pripravovanie záhonov na sadenie.  

Sadenie semien, cibúľ a priesad.  

Hnojenie, pletie, polievanie a okopávanie záhonov.  

Pestovanie kvetín a zeleniny.  

Zber úrody. Zimné uskladňovanie úrody. 

3. úroveň   

CIELE  
– Utvárať stereotyp pri základných hygienických návykoch, samoobslužných zručnostiach a 

pri stolovaní,  

– vykonávať pracovné činnosti v domácnosti a pripravovať jednoduché jedlá,  

– zdokonaľovať a rozširovať techniky šitia a ručných prác,  

– rozlišovať rôzne materiály, poznať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať si základné 

manuálne zručnosti pri práci s nimi,  

– vedieť prakticky využiť vedomosti a zručnosti získané z technického kreslenia,  

– rozvíjať schopnosť využívať voľný čas,  

– osvojiť si základné vedomosti a pracovné zručností potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Upevňovanie vykonávania samoobslužných činností, osobnej hygieny a dodržiavania 

hygienických zásad. Intímna hygiena ženy.  

Skontrolovanie a upravovanie vzhľadu.  

Dodržiavanie čistoty pri stolovaní.  

Práce v domácnosti  
Opakovanie a upevňovanie už nadobudnutých zručností v domácich prácach.  

Dodržiavanie poriadku a hygieny v domácnosti.  

Ustielanie postele, výmena posteľnej bielizne.  

Samostatné pranie, sušenie a žehlenie jednoduchých vecí.  

Pranie v pračke.  

Starostlivosť o dojča: udržiavanie v čistote, prebaľovanie, kúpanie, kŕmenie, oboznámenie sa 

s detskou výbavičkou.  

Starostlivosť o chorých: používanie teplomera, prikladanie obkladov a iné.  

Ošetrovanie drobných poranení.  

Umývanie, čistenie, krájanie, ukladanie ovocia a zeleniny na tanier.  

Krájanie chleba nožom, na ručnom krájači.  

Krájanie, natieranie chleba, príprava obložených chlebíčkov a chuťoviek.  
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Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača, varnej kanvice, sporáka 

a iných kuchynských nástrojov a spotrebičov.  

Mixovanie a šľahanie jedál. 

Príprava nápojov.  

Príprava jedál z vajíčok, zo zemiakov, z ryže, z cestovín a z mäsa.  

Príprava nátierok a šalátov. 

Príprava nápojov, pokrmov pre dieťa v prvom a druhom roku.  

Varenie teplých a studených jedál.  

Príprava jedál podľa receptov.  

Konzervovanie ovocia a zeleniny.  

Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni.  

Šitie: prekresľovanie strihu na látku, vystrihnutie, šitie výrobku, žehlenie, štepovanie látky.  

Ozdobné stehy: krokvička, krížik.  

Opakovanie a zdokonaľovanie techniky háčkovania a pletenia. 

Práce v dielni  
Práce s drobným materiálom  

Upevňovanie už nadobudnutých zručností, zvyšovanie schopnosti výberu a rozvíjanie 

estetického cítenia.  

Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie.  

Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a spletanie drobného 

materiálu.  

Kombinovanie rozličného materiálu.  

Práce s papierom  

Používanie rôznych druhov papiera pri zhotovovaní výrobkov. Kombinovanie s inými 

materiálmi.  

Práce s drevom  

Zdokonaľovanie zručnosti ručného obrábania dreva.  

Hobľovanie a brúsenie dreva.  

Povrchová úprava natieraním, voskovaním a leštením.  

Osvojiť si tmelenie dreva.  

Spájanie dreva čapmi a rozperami.  

Rezanie rámovou pílou.  

Práca podľa technického výkresu.  

Práce z kože a koženky  

Upevňovanie a zdokonaľovanie pracovných zručností, výroba jednoduchých výrobkov.  

Meranie, rezanie, prerážanie, šitie, nitovanie.  

Práce s kovom  

Praktické činnosti s kovom: obrysovať, sekať, rezať ručnou pílkou, vŕtať, pilovať, spájkovať, 

rezať vnútorný a vonkajší závit, vyklepávať, používať posuvné meradlo.  

Práce s plastmi  

Zdokonaľovanie zručností osvojených pri práci s organickým sklom a novodurom.  

Praktické činnosti: pílenie, vŕtanie, tvarovanie, lámanie, spájanie, lepenie, brúsenie, leštenie.  

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov podľa predlohy.  

Zostavovanie zložitejších modelov z plastových a kovových stavebníc spájaním a 

skrutkovaním.  

Skladanie zložitejších puzzle.  

Jednoduché údržbárske práce v domácnosti (oprava kľučky, nábytku...). 

Technické kreslenie  
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Využívanie vedomostí osvojených v predmete matematika.  

Rysovanie a základné vlastnosti rôznobežiek, kolmíc a uhlov.  

Rysovanie a základné vlastnosti kolmíc.  

Základné vlastnosti rovinných obrazcov: štvorec, obdĺžnik, kruh, kosoštvorec, kosodĺžnik. 

Rysovanie a rozlišovanie.  

Kótovanie. Osvojenie si základných pojmov: kótovacie čiary, vynášacie čiary, hraničenie – 

šípky, šikmé čiary.  

Kótovanie rovinných obrazcov.  

Kótovanie uhlov.  

Zhotovovanie náčrtov rovinných obrazcov.  

Pestovateľské práce  
Pestovanie, ošetrovanie a presádzanie izbových rastlín.  

Viazanie a aranžovanie rastlín.  

Pestovanie kvetov a okrasných krikov.  

Ošetrovaním ovocných stromov a kríkov.  

Pripravovanie záhonov na siate.  

Úprava pôdy po zbere.  

Starostlivosť o záhony.  

Pestovanie zeleniny a okopanín.  

Ochrana pred škodcami a burinami.  

Zber a uskladnenie úrody. 

PROCES  
Na konci ôsmeho ročníka by mali žiaci 1. úrovne samostatne zvládnuť vykonávanie osobnej 

hygieny a samoobslužných činností. Samostatnosť v tejto oblasti závisí aj od daností a 

schopností konkrétneho žiaka. Ak je to potrebné, poskytneme žiakovi nevyhnutnú pomoc 

individuálnou formou a potrebnou mierou. Pri výučbe je dôležité aby sme žiaka za správne 

vykonanú činnosť pochválili, hoci aj za splnenie čiastkovej úlohy, formou ktorú žiak chápe. 

Pochvala môže byť pre žiaka aj motiváciou k ďalšej práci.  

Žiaci 2. úrovne si utvrdzujú samostatnosť pri samoobslužných činnostiach a hygienických 

návykoch. Po nácviku nakupovania v triede, snažíme sa čo najviac využívať praktické 

osvojovanie v situáciách skutočného obchodu. Pri šití môže žiakom výrazne pomôcť 

vizualizácia. Pri práci s drevom si žiaci osvojujú vŕtanie, používanie skrutkovača a pílky.  

U žiakov 3. úrovne sa aj naďalej snažíme vytvárať automatizáciu základných hygienických 

návykov a samoobslužných zručností. Snažíme sa o to, aby bol žiak schopný starať sa o svoj 

upravený zovňajšok. Žiaci si opakovaním utvrdzujú zručnosti získané v oblasti prác v 

domácnosti. Pre lepšie osvojovanie jednotlivých činností využívame variabilnosť situácii. 

Žiaci sa učia šitím vyrobiť jednoduchý výrobok pomocou strihu. Prostredníctvom rôznych 

techník a kombináciou rozličných materiálov, žiaci vytvárajú mozaiky, čím rozvíjajú svoju 

schopnosť výberu a svoje estetické cítenie.  

V ôsmom ročníku si žiaci osvojujú aj jednoduché údržbárske práce v domácnosti. Pre 

niektorých žiakov môže byť rozpoznanie potreby údržby väčším problémom, ako samotná 

údržba.  

Nie je tak podstatné množstvo osvojeného učiva, ale to, do akej miery vie žiak osvojené učivo 

využívať v praktickom živote. Na pracovnom vyučovaní dbáme na bezpečnosť pri práci. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Vo vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické 

zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma 

komunikácie.   

 V prípade žiakov s AU alebo PVP s MP motorické schopnosti nie sú narušené 

dôsledkom ich primárnej poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú 

komplexným spôsobom.   

 Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní 

narušených zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných 

schopností, s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu 

výtvarná výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním 

žiakov.  

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. 

Môže sa  obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 

kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ.  

Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, 

multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede, je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. Vyučovanie sa môže realizovať i v 

mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva, Vzdelávanie žiakov s autizmom 

má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

 3. Ciele a obsah predmetu 

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s 

MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania s AU alebo PVP s MP.  

Sú to predovšetkým:  

− rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

− rozvoj koordinovaného pohybu rúk,  

− rozvoj senzomotorickej koordinácie,  

− rozvoj laterality  

− rozvoj priestorovej orientácie,  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 802 

− rozvoj koordinácie oko -ruka,  

− rozvoj pozornosti,  

− rozvoj priestorovej pamäti,  

− rozvoj vnímania,  

− rozvoj kreativity a improvizácie,  

− spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.  

 Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s 

cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

1. úroveň  

CIELE  
– Prostredníctvom výtvarných aktivít naďalej rozvíjať zmyslové, rozumové a emocionálne 

poznávanie žiakov s autizmom,  

– rozvíjať priestorové videnie,  

– rozvíjať priestorovú orientáciu,  

– rozvíjať priestorovú pamäť,  

– rozvíjať kooperáciu pri spoločných výtvarných aktivitách,  

– prijať pravidlá pri rôznych aktivitách,  

– prispôsobovať sa požiadavkám skupiny.  

OBSAH  
Tematické práce čerpajú námety zo života detí a dospelých. Zameriame sa na „výtvarné 

rozprávanie“ v ktorom podporíme spontánny výtvarný prejav žiaka.  

Orientujeme sa na vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov.  

Kresba ( ceruza, uhlík, fixka, tuš)  

- Kreslenie postavy.  

- Kresba podľa predlohy, modelu.  

Maľba (štetec, drievko, tampón, prsty/ temperové farby, akvarelové farby, suchý a voskový 

pastel)  

- Spontánna maľba s námetmi zo života detí – rodina, kamarát, slávnosť, pre dieťa zaujímavé 

predmety. Zdôraznenie farebných kontrastov.  

- Maska – vyfarbenie.  

Modelovanie (plastelína, hlina, modurit).  

- Modelovanie jednoduchej skutočnosti. Predmety dennej potreby: kľúč, miska, pohár a pod.  

2. úroveň  

CIELE  

- Prostredníctvom výtvarných aktivít prehlbovať vzťah žiakov k výtvarnému umeniu,  

- upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch,  

- rozvíjať kreativitu a improvizáciu,  

- kooperovať v skupine pri rôznych výtvarných aktivitách pomocou napodobňovania.  

OBSAH  
V tematických prácach učíme žiakov výtvarne vyjadriť dejový celok vo vzťahu k prostrediu, z 

ktorého čerpáme námety.  

Pri voľbe námetov vychádzame zo skúsenosti žiakov. Podporujeme spontánny výtvarný 

prejav žiakov.  

Ukážky ilustrácií. Návštevy výstav výtvarných prác detí. Návšteva múzea.  

Kreslenie (ceruza, rudka, fixka, tuš) 

- Kresba podľa modelu.  

- Kresba ľudskej postavy.  

- Schematická kresba zvieraťa.  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 803 

Maľba (štetec, tampón, drievko, akvarelové farby, temperové farby, voskový pastel, suchý 

pastel)  

- Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok.  

- Návrh na jednoduchý plagát, dekoračnú látku, lúka s kvetmi a pod.  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit)  

- Modelovanie zložitejších tvarov: zvieratá, predmety, šperky a pod.. Tvarovanie pomocou 

drievka, špachtle.  

3. úroveň 

CIELE  

- Prostredníctvom výtvarných aktivít prehlbovať vzťah žiakov k výtvarnému umeniu,  

- dopĺňať, rozvíjať a zdokonaľovať osvojené poznatky a nadobudnuté výtvarné zručnosti z 

predchádzajúcich ročníkov.  

OBSAH  

Výtvarné osvojovanie skutočnosti  
Námety čerpáme zo skutočnosti, ktorá zodpovedá záujmom žiakov, ich zážitkom. V 

kompozíciách zámerne volíme postavu a menšiu skupinu postáv jednoducho rozmiestnené v 

priestore. Na vystihnutie prostredia volíme typické predmety a tvary, ktoré učíme žiakov 

zjednodušovať do grafickej podoby. V kresbe sa zaoberáme aj detailmi postavy, tváre a 

podobne. Uprednostňujeme vlastné kompozičné riešenia žiakov, vyhýbame sa vnucovaniu 

vlastných predstáv.  

Výtvarné techniky: prednosť dávame kresbe, grafike (tlač z výšky) a aplikovaným grafickým 

technikám, môžeme využiť aj techniku tlače z hĺbky - suchú ihlu, sadroryt, linoryt a iné.  

Motív krajiny - blízke okolie školy, tiché zákutia ulíc a parkov. Volíme jednoduché a 

ohraničené zábery.  

Výtvarné techniky: môžeme uplatniť širokú škálu výtvarných techník základných, čistých i 

aplikovaných a kombinovaných.  

Výtvarný materiál: volíme podľa výberu výtvarných techník. 

Práca s výtvarnými prostriedkami  
Výtvarné techniky: využívame širokú paletu výtvarných techník podľa záujmu žiakov. Ako 

novú doplňujúcu techniku použijeme viacfarebnú voskovú batiku.  

Výtvarný materiál: voľbu výtvarných materiálov určuje výber výtvarných techník.  

Prostredníctvom priestorového vytvárania prehlbovať poznatky o vzťahu výtvarných a 

technických princípoch architektúry, upozorňovať žiakov na rôzne možnosti 

architektonického a urbanistického riešenia. Pracovať prevažne s trojrozmerným materiálom, 

ktorý žiakov inšpiruje k zaujímavým riešeniam úloh.  

Príklady námetov: námety čerpáme zo súčasnej architektúry - bytovej a nábytkovej kultúry. 

Vytvárame architektonické objekty s doplnením životného prostredia - prírody. 

Výtvarné techniky: modelovanie, asambláž a všetky vhodné techniky pre výtvarno-

konštruktívne činnosti.  

Výtvarný materiál: využitie rôznych odpadových materiálov a farieb.  

Výtvarné umenie  
Návštevy výstav výtvarných prác detí. Využívame i sprostredkované umenie cez umelecké 

reprodukcie, filmy a diafilmy o výtvarnom umení. Využívame všetky formy výtvarných 

aktivít, vrátane zapojenia sa do rôznych výtvarných súťaží. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 
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Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Hudba je svojou podstatou jedinečná cesta ku komunikácii žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiaci s AU 

alebo PVP s MP). Jej efektivita spočíva v dvoch rovinách: 

- hudba môže vytvárať ucelené, stabilné a predpovedateľné prostredie, 

- melódia, harmónia a rytmus obľúbenej piesne poskytuje známe podnety, čím vytvára pocit 

bezpečia v neznámom a stresujúcom prostredí. 

Hudba môže byť aj veľmi flexibilná: meniaca sa z momentu na moment, odrážajúc 

správanie a emócie žiaka. Hudobná výchova znamená pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

používanie hudby pre nehudobné ciele v oblastiach: kognície, komunikácie a socializácie. 

 Hlavným poslaním hudobnej výchovy u žiakov s AU alebo PVP s MP je dosahovanie 

iných, ako hudobných cieľov. T.j. prvoradým cieľom nie je učiť sa o hudbe, učiť sa hrať na 

nejakom nástroji. (Samozrejme, keď žiak prejavuje záujem a je schopné absolvovať „bežnú“ 

hudobnú výchovu s určitými modifikáciami, treba ho v tom podporovať a rozvíjať. Môže to 

byť účinná cesta k integrácii.) Predmet hudobná výchova má dôležitý vplyv na rozvoj 

osobnosti žiaka. 

 

2. Organizácia predmetu 

 ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, tak ako aj ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené podľa aktuálnych príležitostí návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Hudobná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

CIELE  
– Rozvíjať rytmizáciu,  

– rozvíjať sluchovú pozornosť,  

– rozvíjať porozumenie spievanému verbálnemu obsahu,  

– zlepšovať kvalitu spevu.  

OBSAH  
Rytmická a melodická hra na ozvenu.  

Určovanie vlastností počúvanej piesne (v prísnej súvislosti obsahom predmetu Rozvíjanie 

komunikačných schopností a sociálnych zručností).  
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Určovanie hudobných nástrojov, ktoré tvoria hudbu vnímanú ako celok (identifikácia 

hudobných nástrojov znejúcich v danej piesni/nahrávke).  

Snaha o intonačne čistý spev (pri deťoch s autizmom to nebýva problém), mäkké nasadenie 

tónov.  

Kolektívny spev žiakov. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: ôsmy 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.  Charakteristika predmetu 

 U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) sa veľmi často stretávame s 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Motorické prejavy a 

dispozície k nim môžu byť u niektorých s AU alebo PVP s MP primerané veku, pri 

niektorých pohybových aktivitách môžu presahovať štandardnú vývinovú úroveň, častejšie ju 

však nedosahujú. Zvyčajne majú tiež značne narušenú schopnosť napodobňovania a 

spontánnej komunikácie (mimikou, gestami), ktorou disponujú deti s nenarušeným vývinom, 

s oneskoreným vývinom, aj deti s mentálnym postihnutím bez autizmu.  

Prostredníctvom pohybov učiteľa a ich vlastných pohybov možno s nimi nadviazať aj 

komunikačnú interakciu a naznačovať komunikatívny zámer, ktorý je pre ne zrozumiteľný. 

Pri vyučovaní predmetu telesná výchova je možné využiť pomerne veľký priestor na 

aplikáciu psychomotorickej terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú 

funkciu. Jej aplikáciou možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce 

zručnosti. 

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie 

optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity 

úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na 

rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po 

určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na rozvíjanie sociálnych a 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových 

schopností - aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Výchovno-vzdelávacie ciele 

telesnej výchovy žiakov s AU alebo PVP s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je 

potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu  
V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              
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Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 
3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  
– Upevňovať spontánnu a sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a 

spolužiakmi prostredníctvom pohybových aktivít,  

– nácvik pohybových zručností a návykov potrebných pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov do majoritnej spoločnosti,  

– upevňovať už nadobudnuté socio-komunikčné zručností, s dôrazom na generovanie týchto 

schopností mimo školského prostredia,  

– funkčné používať komunikačné prostriedky,  

– rozvíjať verbálne schopností v súvislosti s pohybovými aktivitami,  

– prijať fyzický kontakt pri telovýchovných činnostiach,  

– akceptovať, prijímať a uplatňovať stanovené pravidlá,  

– uplatňovať a rozvíjať kooperáciu, interakčnú kooperáciu,  

– uplatňovať sebakontrolu,  

– prispôsobiť sa požiadavkám skupiny,  

– uplatňovať napodobňovanie pri spoločných pohybových aktivitách,  

– dodržiavať poradie v skupine,  

– rozvíjať kreativitu a improvizačnné schopnosti,  

– rozvíjať generalizačnú schopnosť.  

OBSAH  
Cvičenia, ktoré zabezpečujú správne držanie tela, čím predchádzame deformáciám 

intenzívnejšie sa rozvíjajúceho pohybového aparátu.  

Cvičenia zamerané na posilňovanie jednotlivých svalových skupín. Chôdza, beh, lezenie, 

skok po vizualizovanej trase.  

Imitovanie, opakovanie (memoria), odovzdávanie.  

Prechádzky s konkrétnym cieľom (návšteva verejných priestranstiev s cieľom rozvíjať ďalšiu 

zručnosť – napr. hru na ihrisku v spoločnosti neznámych detí, presun verejnými dopravnými 

prostriedkami,  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. 

PROCES  
Pri všetkých aktivitách sa treba usilovať o vytvorenie kooperácie žiaka so spolužiakmi, resp. s 

inými rovesníkmi. Postupne čím menej využívať pomoc ďalšieho učiteľa. 

2. úroveň  

CIELE  
– Upevniť spontánnu a sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a spolužiakmi 

prostredníctvom pohybových aktivít,  

– podporovať pohybové zručností a návyky potrebné pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov do majoritnej spoločnosti,  

– upevniť doteraz nadobudnuté socio-komunikačné zručností, s dôrazom na generovanie 

týchto schopností mimo školského prostredia,  

– funkčné používať komunikačné prostriedky,  

– rozvíjať verbálne schopnosti vo vzťahu k pohybovým aktivitám,  

– prijímať fyzický kontakt pri telovýchovných činnostiach,  
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– prijímať pravidlá,  

– rozvíjať kooperáciu, interakčnú kooperáciu,  

– prispôsobiť sa požiadavkám skupiny,  

– napodobňovať pri spoločných pohybových aktivitách,  

– dodržiavať poradie v skupine,  

– rozvíjať kreativitu a improvizáciu,  

– rozvíjať generalizáciu (prenos) nadobudnutých pohybových zručností.  

OBSAH  
Zdravotné cvičenia - opakovanie a obmieňanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. Chôdza 

po akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia - chôdza, beh,, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza vo dvojiciach, v 

rade. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo 

stavebnice, škatule od topánok a pod. Nácvik chôdze po schodoch hore a dole so striedaním 

ľavej a pravej nohy. Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky, postupné 

rytmizovanie chôdze s udávaním tempa – vytlieskavanie, bubnovanie. Chôdza a 

prekračovanie nízkej prekážky s ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na mieste. V prírode 

prejsť najmenej 1 km.  

Beh – prehlbovanie nácviku správnych pohybov nôh a ramien pri behu, beh určeným smerom, 

beh v zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne vyznačenej trasy na 

zemi. Vybehnutie na daný signál zo stoja, drepu, zo sedu a z ľahu.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej max, 20 cm, 

zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik skoku do 

diaľky. Preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu, s krátkym rozbehom, 

poskoky v drepe a obraty. 

Lezenie dopredu - upevňovanie lezenia štvornožky (po kolenách) vizuálne vyznačenou trasou, 

preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, lavičky, švédske debny, 

obruče na stojanoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie vhodných prekážok - lavičky, 

švédske debny. Výstup po šikmej lavičke lezením, plazením.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hádzanie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky.  

Gymnastické cvičenia - prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po švédskej lavičke s 2 – 3 

prekážkami – drobné predmety umiestnené na lavičke. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Nácvik visu na nízkej hrazde. Výskok max. na 2 diely švédskej debny. 

Gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. Rýchle zmeny polôh v postojoch. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia).  

Poradové cvičenia - nácvik uplatňovania povelov vpravo vbok, vľavo vbok, čelom vzad, 

poklusom v klus, stáť, pozor, pohov.  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie.  

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky.  
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Hudobno-pohybové hry - rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe, udávanom učiteľom, 

ktorého zmena je signalizovaná zvukom píšťalky. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia vo dvojiciach – učiteľ a žiak. Prísunný krok 

bokom, nácvik prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom. Vyjadrenie trojštvrťového taktu 

potleskom, podupom.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - cviky z predchádzajúcich ročníkov. 

PROCES  
Pri všetkých aktivitách sa treba usilovať o vytvorenie kooperácie so spolužiakmi, resp. s 

inými rovesníkmi. Treba obmedziť pomoc učiteľa pri jednotlivých aktivitách. Výber 

telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza z repertoáru 

realizovaného v predchádzajúcom ročníku. Pri rozvíjajúcej sa sexualite žiakov ich postupne 

pripraviť na správny postoj a reakciu pri hroziacom sexuálnom zneužití (rozpoznanie a 

odmietnutie nevhodného fyzického kontaktu a pod.). 

3. úroveň 

CIELE  
– Upevniť spontánnu a sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a spolužiakmi 

prostredníctvom pohybových aktivít,  

– nácvik pohybových zručností a návykov potrebných pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov do majoritnej spoločnosti,  

– upevniť doteraz nadobudnuté socio-komunikčné zručnosti s dôrazom na rozšírenie ich 

využitia aj mimo školského prostredia,  

– funkčné používať komunikačné prostriedky,  

– rozvíjať verbálnu schopnosť vo vzťahu k pohybovým aktivitám,  

– prijímať fyzický kontakt pri telovýchovných činnostiach, prijímať pravidlá,  

– kooperovať v rámci aktivít, uplatňovať sebakontrolu, prispôsobiť sa požiadavkám skupiny,  

– napodobňovať jednotlivé pohybové aktivity, dodržiavať poradie v skupine,  

– rozvíjať kreativitu a improvizačnú schopnosť, rozvíjať generalizačnú schopnosť,  

– poznať vlastné potreby a ich uspokojovanie v oblasti účelových pohybových aktivít, ich 

využívanie vo voľnom čase, osvojiť si zásady správnej životosprávy a odpočinku.  

OBSAH  
Zdravotné cvičenia - opakovanie a obmieňanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. Chôdza 

po akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia - chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza vo dvojiciach, v 

rade. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo 

stavebnice, škatule od topánok a pod. Nácvik chôdze po schodoch hore a dole so striedaním 

ľavej a pravej nohy. Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním sa za ruky, postupné 

rytmizovanie chôdze s udávaním tempa – vytlieskavanie, bubnovanie. Chôdza a 

prekračovanie nízkej prekážky s ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na mieste. V prírode 

prejsť najmenej 1 km.  

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh v 

zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne vyznačenej trasy na zemi. 

Vybehnutie na daný signál: zo stoja, drepu, zo sedu a z ľahu. Beh cez nenáročnú prekážkovú 

dráhu v zástupe za ostatnými spolužiakmi.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej najviac 20 

cm, zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik skoku 
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do diaľky. Preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu a s krátkym rozbehom, 

poskoky v drepe a obraty. Štafetový beh s kolíkom na krátkej trase s maximálne 2 žiakmi. 

Lezenie dopredu vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – preliezačky, 

nízky rebrík do výšky maximálne 1 m, lavičky, švédske debny, obruče na stojanoch. 

Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie vhodných prekážok - lavičky, švédske debny. Výstup po 

šikmej lavičke lezením, plazením.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty, gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, do cieľa, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky.  

Gymnastické cvičenia - prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po švédskej lavičke s 2 – 3 

prekážkami – drobné predmety umiestnené na lavičke. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Zmiešané visy na nízkej hrádze. Výskok max. na 2 diely švédskej debny. 

Gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. Rýchle zmeny polôh v postojoch. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia). Poradové cvičenia - nácvik uplatňovania povelov vpravo vbok, vľavo 

vbok, čelom vzad, poklusom v klus, stáť, pozor, pohov.  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. Bicyklovanie.  

Prechádzky s konkrétnym cieľom (návšteva verejných priestranstiev s cieľom rozvíjať ďalšiu 

zručnosť - hra na ihrisku v spoločnosti neznámych detí, cestovanie verejnými hromadnými 

dopravnými prostriedkami).  

Doprava a pravidlá cestnej premávky. Osvojovanie významu dopravných značiek, zvukových 

a svetelných signálov, ktoré usmerňujú pohyb chodcov a pohyb vozidiel. Kolektívne činnosti 

- loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. Zrkadlo, imitovanie, odovzdávanie, 

opakovanie (memoria), duet.  

Hudobno–pohybové hry, rytmizovaná chôdza beh v rôznom tempe, ktorého zmena je 

signalizovaná zvukom pišťali a udávaná učiteľom. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizaciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia sa vo dvojiciach – učiteľ a žiak. Vyjadrenie 

trojštvrťového taktu potleskom, podupom. Tanec - tanečná výchova, spoločenské a moderné 

tance - krok prísunný a poskočný. Koordinačné a relaxačné cvičenia - opakovanie a 

upevňovanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

PROCES  
Pri pohybových aktivitách navodzujeme situáciu na imitáciu pohybových aktivít 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne prispôsobiť sa skupine a skupinovej aktivite; 

rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie učiteľa (10-15 min.); rozvíjanie 

schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so spolužiakom/spolužiakmi 

bez aktívneho zasahovania učiteľa (10-15 min.); kreativitu a improvizáciu žiaka.  

Pri nácviku osvojovania si pravidiel bezpečného pohybu na ulici a prostredníctvom 

dopravných prostriedkov dbáme na zvýšený dohľad nad žiakmi, so skupinou žiakov idú vždy 

minimálne dve dospelé osoby. Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch žiakov, pri 

dodržaní bezpečnosti najmä v uzatvorených priestoroch nie je treba využívať pomoc druhého 

učiteľa. Výber telovýchovných aktivít sleduje stanovené ciele telesnej výchovy, vychádza z 

ich repertoáru realizovaného v predchádzajúcom ročníku.  

Pri rozvíjajúcej sa sexualite žiakov ich treba pripraviť na správny postoj a reakciu pri 

hroziacom sexuálnom zneužití (poznať a vedieť odmietnuť nevhodný fyzický kontakt a pod.). 
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9. ROČNÍK 

 

KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

ŠkVP stanovuje v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti 2- hodinovú dotáciu. Počet hodín 

je daný so zohľadnením zamerania školy ( cirkevná škola ).  

Obsah náboženskej výchovy predstavuje ročníkovú tému „Zodpovednosť človeka“, a je 

rozdelený do piatich tém. Mladý človek si kladie existenciálne otázky a hľadá na ne 

odpovede. Vlastným výberom si zostavuje hierarchiu hodnôt, na základe ktorých si formuje 

životný štýl. Zaoberá sa aj otázkou viery. Je otvorený náboženskému prijímaniu rozmeru 

viery v nádeji, ktorú človeku ponúka Boh. Otvorenosť náboženskému nazeraniu na svet 

vytvára priestor na formáciu osobnosti k mravnej zodpovednosti. Mladý človek sa v procese 

stotožnenia s kresťanskými hodnotami pripravuje na život v zodpovednej kresťanskej 

angažovanosti. 

Ročníkový symbol: KVET 

 

2. Ciele 

Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných a za 

svet, v ktorom žijem. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a 

spoločenskom živote. 

 

3. Obsah 

1. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ 

Nastavenie vyučovacieho procesu s výberom obsahu učiva v 1. téme chce učiť žiaka tomu, 

aby sa postavil pred Boha s pozitívnymi aj negatívnymi stránkami svojej osobnosti a pritom si 

uvedomoval, že Boh ho miluje a prijíma takého, aký je, aby sa učil prijímať svoj život ako 

pozvanie k zodpovednosti. 

Časová dotácia: 3 edukačné jednotky 

2. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SEBA 

Žiaci potrebujú v živote niekoho, kto by ich v živote povzbudil, o koho by sa mohli oprieť. 

Hľadajú smer a odpoveď na otázku, o čo sa v živote majú snažiť. Prežívanie sympatie alebo 

antipatie k určitým ľuďom v žiakovi podporuje prirodzenú potrebu stotožniť sa s určitým 

vzhľadom, konaním, názormi alebo životným štýlom. V tejto téme sa žiaci môžu zamyslieť, 

kto a čo ovplyvňuje ich sny, túžby, predstavy o tom, akí by chceli byť. Žiaci dostanú priestor 

na vyrovnanie sa na jednej strane s potrebou životných vzorov a na druhej strane s rozvíjaním 

vlastnej originality. Téma na záver vytvára priestor pre ponuku životného vzoru – Ježiša 

Krista. 

Časová dotácia: 4 edukačné jednotky 

3. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU 

Prehodnotením zodpovednosti za svoju vieru sa žiak môže zamyslieť nielen nad dôvodmi 

rozhodnutí ľudí pre náboženskú vieru, ale aj pre reflexiu vlastnej viery, ako aj uvedomovaniu 
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si dôstojnosti človeka, ktorá vyplýva z jeho viery v Boha. Vieru v Boha predstavujeme ako 

zodpovednosť voči sebe, voči iným, ba voči ľuďom celého sveta. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek 

4. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ZA DRUHÝCH ĽUDÍ 

Bolo by určite zaujímavé, skôr ako sa budeme zaoberať témou o láske a rodine, pozrieť sa 

tam, kam pozerajú naše žiačky a žiaci. Učiteľ by mal vedieť, „čo dnes beží“ v prostredí, v 

ktorom sa naši žiaci pohybujú. Keď sa učiteľ chce so žiakmi na túto tému rozprávať, mal by 

poznať pozadie, čo čítajú, čo ich zaujíma a čo majú v myšlienkach naprogramované. Títo 

mladí ľudia potrebujú dospelého partnera, ktorý by ich usmernil, aby mohli objavovať hĺbku a 

šírku života a ľudských vzťahov. Túžba je jednou z najsilnejších motivácií akéhokoľvek 

konania. Túžba po láske, prijatie, bezpečie sa u žiakov v tomto veku veľmi silno prejavuje. 

Proces je nastavený tak, aby bola citlivo posilňovaná schopnosť vedieť mať rád druhého 

človeka zrelým spôsobom. Žiaci by si mali postupne uvedomovať, že k naozajstnej láske patrí 

zodpovednosť a starostlivosť o život a rast toho, koho milujeme. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek 

5. TÉMA: ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA ZA SVET 

Témou zodpovednosti človeka za svet, v ktorom žije, končí náboženská edukácia v procese 

školského vyučovania v špeciálnej základnej škole. Záverečná téma obsahu deviateho ročníka 

predstavuje učenie Cirkvi o potrebe zodpovednosti človeka za seba, druhých ľudí a za životné 

prostredie, v ktorom človek žije. Žiaci spoznávajú kresťanské učenie, ktoré zdôrazňuje 

globálnu lásku k blížnemu. Žiak má objaviť aktuálnosť kresťanskej asketickej kultúry z 

pohľadu šetrnosti, neplytvania zdrojov energie..., ako aj potrebnú angažovanosť vo svojom 

prostredí podľa možností, ktoré žiak má. 

Časová dotácia: 5 edukačných jednotiek. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

(5 hodín týždenne, 165 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 5 

 

1. Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov. Jazyk tvorí integrálnu zložku myslenia človeka, je prostriedkom na poznávanie 

vonkajšieho i vnútorného sveta. Prostredníctvom rozvíjania materinského jazyka v ústnej a 

písomnej forme u žiakov cielene budujeme zručnosti potrebné na získavanie informácií a na 

ich výmenu v sociálnom kontakte, čo má výrazný podiel na celkovej socializácii dieťaťa. Je 

osvedčené, že znaky - symboly, medzi ktoré môžeme priradiť aj písmo, výrazne uľahčujú 

orientáciu osôb s pervazívnymi vývinovými poruchami v čase, priestore a v sociálnom 

kontakte. Využívaním slova v jeho písomnej podobe ako symbolu reality možno ovplyvňovať 

ich každodenný praktický život a vstupovať do priameho usmerňovania ich jednotlivých 

činností aj bez neustálej priamej asistencie pri každom úkone.  

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra pozostáva zo zložiek čítanie 

a literárna výchova, gramatika a sloh. Pri využívaní blokového vyučovania pre žiakov s AU 

alebo PVP s MP je možné jednu vyučovaciu jednotku slovenského jazyka rozčleniť tak, že v 
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rámci jedného bloku sa možno venovať aj učivu preberanému v inej zložke tohto predmetu. 

Časové vymedzenie pre nadobúdanie jednotlivých vedomostí, zručností a návykov sa 

prispôsobuje individuálnym potrebám žiaka počas jednej vyučovacej jednotky, ale aj v 

celkovom časovom trvaní nácviku určitej zručnosti.  

Pre nehovoriaceho žiaka uplatňujeme len tie ciele a obsah, ktoré sú pre neho 

zvládnuteľné, resp. ich doplníme na základe odborných odporúčaní a vlastného 

prognostického odhadu. V časti PROCES sa nachádzajú odporúčania pre vyučovanie učiva 

príslušného ročníka, pričom jednotlivé odporúčania sú využiteľné nielen v tom ročníku, v 

rámci ktorého sú uvedené. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Štátny vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete slovenský jazyk a 

literatúra 5 hodinovú dotáciu, zhodne so školským vzdelávacím programom. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. Vyučovanie predmetu 

sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj počítačová učebňa, rytmicko-

pohybová učebňa, školská knižnica, herňa.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Cieľom vzdelávania predmetu slovenský jazyk a literatúra je viesť žiakov k 

spoznávaniu jazyka, zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových 

prostriedkov, rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov.  

1. úroveň  

CIELE  
- Upevniť ovládanie prebratých písmen slovenskej abecedy a rozšíriť ich počet,  

- zdokonaliť techniku čítania s využitím všetkých frekventovaných písmen slovenskej 

abecedy, 

- rozšíriť slovnú zásobu frekvenčného slovníka žiaka, 

- rozlišovať skutočné od neskutočného v literárnom texte, 

- naďalej upevňovať mechanickú pamäť. 

OBSAH 
Čítanie a literárna výchova  

Doplnenie čítania písmen ŕ, ĺ, ä, ô.  

Nácvik čítania foném dz, dž v známych slovách, s ktorými sa môže bežne stretnúť, napr. 

džús, džem, medzi a iné.  

Oboznámenie žiaka s málo frekventovanými písmenami w, x, y.  

Nácvik vyhľadania a čítania textov, s ktorými prichádza žiak do kontaktu v bežnom živote, 

napríklad názov obľúbenej relácie v televíznom programe pre príslušný deň.  

Využívanie časopisov podľa záujmu žiaka na zdokonaľovanie techniky čítania a chápania 

textu.  

Nácvik rýmovaných textov spamäti – situačné texty vinšov zameraných na rôzne osobné 

udalosti a v škole zaužívaných osláv sviatkov.  

Gramatika  

Nácvik písania písmen, ktoré sa učia čítať: ŕ, ĺ, ä, ô a w, x, y.  

Sloh  

Určovanie správnych odpovedí na ústne položené otázky z pripravenej ponuky obrázkov, 

fotografií, prípadne slov, typu „Kto je ...veľký/malý?“ (mama/dieťa); Kto je smutný? „Čo je 

horúce?“ (čaj/zmrzlina); „Čo svieti v noci? (lampa/slnko); „Čo je nebezpečné?“ (dieťa na 

ceste/na chodníku) a pod.  
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Po prečítaní literárneho textu rozvíjať ústnu i písomnú komunikáciu na určenú tému 

prostredníctvom napísaných otázok a krátkych alebo viacslovných odpovedí.  

2. úroveň  

CIELE  
- Upevniť techniku čítania čítaním textu z časopisu,  

- vedieť určiť v texte začiatok vety, koniec vety, vlastné mená, jednotné a množné číslo 

podstatných mien,  

- vedieť sa orientovať v textoch významných pre reálny život, 

- ovládať tiché čítanie (šeptom), 

- vedieť vykonať činnosť na základe potichu prečítanej inštruktáže, 

- vedieť zapísať vlastné želanie, program dňa, dôležitú informáciu, 

- vedieť spamäti predniesť nacvičený text. 

OBSAH 
Čítanie a literárna výchova  

Vytváranie návyku na zaoberanie sa textami a ilustráciami v časopise podľa záujmu žiaka.  

Pokračovanie v nácviku tichého čítania s porozumením.  

Overovanie porozumenia tichého čítania prostredníctvom spoločnej kontroly činnosti žiaka, 

ktorú vykonal podľa inštruktáže v texte.  

Gramatika  

Vyhľadávanie a zvýrazňovanie určeného písmena, slova, začiatku viet, interpunkčných 

znamienok na konci viet a pod.  

Sloh  

Nácvik v zorientovaní sa napr. v televíznom programe - vyhľadanie vhodného programu s 

jeho časovým zaradením v priebehu dňa.  

Vyznačenie vytipovaného televízneho programu.  

Nácvik zápisu procesov myslenia žiaka – jeho želaní, návrhov na program dňa alebo 

informácie, ktorú pokladá za dôležitú pre jej sprostredkovanie iným osobám.  

Zápis činností, na ktoré nemá žiak alebo niekto z jeho blízkych v priebehu dňa zabudnúť.  

Upevňovanie pamäťových spojov nácvikom a častým prednesom naspamäť nacvičených 

textov, riekaniek, vinšov – rozširovanie repertoáru z predchádzajúcich ročníkoch.  

3. úroveň  

CIELE  
- Upevniť čítanie s porozumením,  

- vytvoriť návyk na čítanie literatúry, časopisov, dennej tlače,  

- upevniť pravopis v prídavných menách akostných,  

- vedieť využiť písomnú korešpondenciu.  

OBSAH  
Čítanie a literárna výchova  

Upevňovanie čitateľskej zručnosti na primeraných umeleckých a náučných textoch.  

Vytváranie návyku na čítanie časopisov, dennej tlače, literatúry.  

Gramatika  

Nácvik praktického využitia systému zoradenia písmen v abecede.  

Upevňovanie pravopisu v prebraných gramatických kategóriách. 

Nácvik pravopisu v koncovkách akostných prídavných mien v jednotnom a množnom čísle.  

Nácvik zápisu rozkazovacieho spôsobu slovies.  

Nácvik zdvorilostného písania osobných zámen v korešpondencii s veľkým začiatočným 

písmenom.  

Sloh  

Ústne alebo písomné vyjadrovanie vlastných zážitkov z vychádzky alebo inej spoločne 

aktuálne prežitej udalosti.  



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 814 

Vyjadrovanie citových zážitkov po filmovom alebo divadelnom predstavení alebo jeho 

zázname na DVD.  

Praktické využitie písania v slovných formuláciách v korešpondenčnom spoločenskom styku 

– nácvik písania pohľadníc, pozdravov.  

Nacvičovanie stručného vyjadrenia myšlienky pri telefonovaní.  

Nacvičovanie formulácie krátkeho písomného odkazu, správy (SMS).  

Upevňovanie využívania poradia písmen v abecede – jej memorovanie s praktickým 

uplatnením.  

PROCES 

Žiaci si v deviatom ročníku na hodinách slovenského jazyka rôznymi formami upevňujú 

najmä tie zručnosti na príslušných úrovniach, ktoré sú využiteľné v praktickom živote podľa 

potenciálu konkrétneho žiaka.  

Žiaci sú vedení k čítaniu dlhších textov (príbehov, komiksov) a odkazov, informácií a otázok 

napísaných spolužiakmi alebo inými osobami.  

Dôležité je sústrediť pozornosť na praktické využitie schopnosti čítania – riadenie sa rôznymi 

nápismi, vyhľadávanie obľúbených relácií v televíznom programe, čítanie postupu pri 

činnosti, ktorú môže žiak zvládnuť bez priamej slovnej pomoci či inštruktáže a pod. 

 

 

ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNÝCH SCHOPNOSTÍ A SOCIÁLNYCH 

ZRUČNOSTÍ 

(3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 3 

 

1. Charakteristika predmetu 

Z oblastí, ktoré sú pri autizme alebo ďalších pervazívnych vývinových poruchách 

poškodené, je najmarkantnejšie poškodenie v oblasti sociálnych zručností a komunikačných 

schopností. Nakoľko skutočná komunikácia predstavuje vždy sociálnu interakciu, nemožno 

od poškodenia sociálnych schopností komunikáciu oddeliť. Rozvíjanie schopností 

komunikovať je preto jedným zo základných cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 

s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (ďalej len žiak s AU alebo 

PVP s MP). V závislosti od miery postihnutia, resp. aktuálne používanej formy komunikácie 

je cieľom predmetu Rozvíjanie komunikačných schopností a rozvíjanie sociálnych zručností 

vytvorenie, resp. rozvíjanie komunikačných schopností s atribútmi prostriedku vyjadrovania 

potrieb, nadväzovania kontaktov, ako aj výmeny informácií a vo vyšších ročníkoch, resp. 

v prípade menšej miery autizmu, aj vyjadrovanie vlastných emocionálnych stavov a ich 

„čítanie“ zo správania iných ľudí (a najmä následná schopnosť prispôsobenia vlastného 

správania vnímaným informáciám verbálneho aj neverbálneho charakteru). 

 

2. Organizácia predmetu: 

ŠkVP určuje dotáciu 3 vyučovacích hodín v predmete rozvíjanie komunikačných 

schopností a sociálnych zručností, ide o navýšenie o jednu vyučovaciu hodinu v porovnaní so 

ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje v učebniach i mimoškolskom prostredí, 
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v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, 

rytmicko-pohybovú učebňu, herňu, žiacku knižnicu, mestskú knižnicu. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Rozvíjanie schopností komunikovať je jedným zo základných cieľov výchovno-

vzdelávacieho procesu žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP). Dôležitým cieľom je aj rozvíjanie 

sociálnych zručností a v čo najväčšej miere zaradenie žiaka do bežného života. 

1. úroveň  

CIELE  
- Uvedomovať si vonkajšie znaky a niektoré charakterové vlastnosti iných detí a 

dospelých zo sociálneho prostredia žiaka,  

- aplikovať znalosti vlastných osobných údajov pri nových sociálnych kontaktoch mimo 

školu, 

- prenášať pravidlá spoločenských hier do sociálnych zamestnaní mimo školu, 

- ďalej rozvíjať vokalizáciu, 

- rozvíjať verbálny slovník, 

- rozvíjať sluchovú imitáciu, 

- využívať schopnosť čakať na uspokojenie potrieb - na plánovanie ďalekej budúcnosti 

a referenciu prežitej vzdialenej minulosti, 

- rozvíjať neverbálny skupinový rozhovor o nové témy, prostredia a komunikačných 

partnerov, 

- využívať dosiahnuté domáce zručnosti a rozvíjať nové. 

OBSAH 

Označovanie/neverbálne pomenovávanie navonok pozorovateľných vlastností a niektorých 

charakterových vlastností iných detí a dospelých na základe naučených atribútov vlastností 

podľa navonok pozorovateľných prejavov, s používaním nevyhnutnej vizualizácie.  

Používanie pravidiel správania viazaných na nové situácie (vizualizované pre dieťa 

zrozumiteľnou neverbálnou formou), prijímanie aj náhle oznámených (vizualizovaných) 

informácií bez problémového správania.  

Vyjadrovanie vlastných osobných údajov/ informácií o sebe primeranými komunikačnými 

prostriedkami v situáciách mimo školy a ich transfer do prostredia v čase mimo vyučovania - 

používanie pravidiel spoločenských hier pri hrách s deťmi (aj súrodencami) mimo školského 

prostredia – schopnosť používať vizuálne pomôcky, ktoré zaručujú jasnú vizualizáciu 

pravidiel s pomocou dospelého, s cieľom postupného odnímania pomoci dospelej osoby.  

Stále podporovanie jestvujúcej vokalizácie, vytváranie nových situácií spájaných s 

vokalizáciou učiteľom, motivovať dieťa k akýmkoľvek zvukovým prejavom v ďalších 

situáciách.  

Permanentné podmieňovanie existujúcej verbálnej komunikácie žiaka, s cieľom postupnej 

náhrady augmentatívnej komunikácie verbálnou – ak je to možné a žiaka to neobmedzí v 

komunikácii.  

Transfer existujúceho verbálneho slovníka dieťaťa do domáceho prostredia, do komunikácie s 

rodičmi a inými členmi rodiny (nevyhnutné generalizovať zvýšené nároky na formu 

komunikácie dieťaťa na nové prostredie a nových ľudí).  

Sluchová imitácia (imitácia zvukov) bez vizuálnej opory.  

Rozvíjanie neverbálnej komunikácie so žiakom na plánovanie aktivít vzdialenej budúcnosti 

(rok, podľa uváženia aj dlhší časový úsek) a neverbálny rozhovor o udalostiach vo vzdialenej 

minulosti (čo bolo minulý rok, podľa uváženia aj vzdialenejšia minulosť). 

Rozvíjanie prvkov spoločnej pozornosti formou skupinových neverbálnych rozhovorov (s 

použitím neverbálnych komunikačných prostriedkov), podmieňovaných vonkajšou 
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motiváciou a ich uplatnenie v sociálnej komunikácii (nové témy, súvisiace s novými 

vedomosťami a zručnosťami žiaka, noví partneri v skupine), za úzkej spolupráce s rodinou, 

napr. videoprezentáciou skupinového neverbálneho rozhovoru, inštruovať rodičov ako 

neverbálne skupinové rozhovory realizovať aj doma.  

Spontánne vykonávanie úkonov, ktoré súvisia so starostlivosťou o telo a zovňajšok 

dospievajúcej a dospelej osoby, s maximálnou mierou nezávislosti, s využitím primeranej 

vizualizácie, procesuálnych schém, vizualizovaného mesačného kalendára, a pod.  

Rozvíjanie nadobudnutých domácich a integračných zručností žiak podľa jeho individuálnych 

kapacít, životného štýlu rodiny a pod., ich zaradenie do bežného denného režimu žiaka v 

škole i doma, atď.  

PROCES 

Pri používaní osobných údajov pri vyučovaní je nevyhnutná úzka spolupráca s rodinou s 

cieľom preniesť používané prompty v škole do prirodzených sociálnych situácií, ktoré bežne 

zažíva rodina dieťaťa: u lekára, na návšteve a pod.  

Využívať prirodzené situácie, keď žiak nemôže priamo pozorovať ústa pedagóga, k imitácii 

počutých zvukov.  

Správne odpovede, reakcie a primerané správanie je neustále, najmä v novom prostredí, 

nevyhnutné podmieňovať primárnymi alebo sociálnymi odmenami žiaka a vizualizovať 

poradie: „Kto je na rade v rozhovore“.  

2. úroveň  

CIELE   
- Budovať základy schopností empatie 

- vytvárať kognitívnu bázu na rozvíjanie primeraného správania, odrážajúceho 

očakávania okolia,  

- budovať základy schopnosti empatie, 

- provokovať situácie, keď sa má odmietať a negovať, 

- rozvíjať porozumenie podmienkovým inštrukciám. 

OBSAH 

Identifikácia pocitov, ich možných príčin a správania, ktoré redukuje/mení vyjadrované 

pocity.  

Demonštrácia emócií, rozoznávanie emócií naživo.  

Identifikovať, či nás druhá osoba počuje.  

Identifikovať, či nás druhá osoba vidí.  

Identifikovať, či druhá osoba vie určitú informáciu.  

Zámerné vyvolávanie situácií, v ktorých je primerané odmietať.  

Plnenie zložitých podmienkových inštrukcií, ktoré obsahujú negatívne, aj pozitívne 

inštrukcie. 

PROCES 

Pri cvičení identifikácie emócií pedagóg predvedie prejavy rôznych emócií s cieľom 

identifikovať ich spolu so žiakom a určiť ich možné príčiny a spôsoby ako zmeniť situáciu. Je 

dôležité, aby predvádzané emócie a dôvody ich vyvolania boli veku primerané.  

Pri nácviku demonštrácie emócií sa odporúča využívať hru: „Ako sa cítim?“, s predvedením a 

identifikáciou možných príčin rôzneho emocionálneho stavu/ nálady, pomenovaním vlastných 

emócií, pocitov a nálad.  

Pri identifikácii toho, čo sa mohla dozvedieť iná osoba, je potrebné učiť žiaka rozlíšiť reálnu 

situáciu od domnelej: ak asistent videl, že sa učiteľ s dieťaťom o niečom rozprávajú, ešte 

neznamená, že to počul.  

3. úroveň  

CIELE  
- Identifikovať a vyjadriť emocionálne potreby, 
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- uvažovať o pocitoch iných ľudí, 

- uvedomovať si, že nemožno byť fyzicky a verbálne ohrozovaný, 

- uvedomovať si, že „moje“ veci nemôže zobrať druhá osoba, 

- uvedomovať si právo na svoj osobný priestor, v ktorom nemožno byť v ohrození, 

- uvedomovať si právo vyjadriť svoj vlastný názor na čokoľvek, 

- uvedomovať si právo na určitú mieru súkromia, ktorá súvisí s mierou samostatnosti, 

- uvedomovať si, že bez dovolenia sa nemôže nikto dotýkať častí tela druhého človeka, 

- uvedomovať si, že rodičia a učitelia majú právo usmerňovať deti a robiť rozhodnutia v 

ich prospech, 

- uvedomovať si, že zodpovední dospelí alebo skupiny zvolených ľudí majú právo 

stanovovať pravidlá, ktoré musia ostatní rešpektovať. 

OBSAH 

Vyjadrovanie vlastných emocionálnych potrieb žiakom, na základe jednoduchých schém 

vyjadrovania.  

Komentovanie ako sa v rôznych situáciách cítia iní ľudia.  

Analýza situácií, ktoré majú kontext fyzického a verbálneho ohrozovania.  

Analýza situácií, v ktorých je potrebné chrániť si svoje veci, svoje telo, svoj osobný priestor 

(a ich sociálne prijateľná ochrana).  

Precvičovanie verbálnych schém vyjadrovania vlastného názoru sociálne prijateľným 

spôsobom.  

Prehrávanie situácií adekvátnej sociálnej reakcie na usmerňovanie žiaka pedagógom, rodičom 

a logická analýza týchto usmernení (s cieľom pochopiť, že sú v prospech žiaka).  

Logická analýza správ v tlači, televízii a pod. v súvislosti s pravidlami, ktoré sú 

spoločenskými normami. Nácvik alternatív primeraných sociálnych reakcií na tieto pravidlá. 

PROCES 

Ciele možno dosahovať rozmanitými spôsobmi, podľa individuálnych kapacít žiaka na 

základe využívania ním preferovaných aktivít a vychádzajúc z tvorivosti učiteľa a 

prirodzených možností sociálneho a komunikačného prostredia školy.   

 

 

FYZIKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

           Predmet fyzika pre 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získali v 8. ročníku.  

Obsah predmetu je zameraný na to, aby žiaci pozorovali a aj porozumeli základným 

fyzikálnym javom v ich bezprostrednom okolí.  

 

2. Organizácia predmetu 

          Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete fyzika 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa a herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  
- Rozlišovať pevné, kvapalné a plynné telesá na základe ich rozdielnych vlastností, 

- demonštrovať jednoduchým spôsobom premeny skupenstva, 

- porozumieť kolobehu vody v prírode, 

- poznať využitie elektrickej energie. 

OBSAH 

Vlastnosti látok a telies  
Rozlišovanie telies a látok.  

Telesá – vedieť vymenovať, ukázať, vybrať, porovnať.  

Vlastnosti telies – vedieť určiť, porovnať.  

Látky – vedieť vymenovať, ukázať, vybrať, porovnať.  

Látky - pevné, kvapalné, plynné (porovnať).  

Premeny skupenstva látok  
Premena vody na paru  

Vyparovanie, podmienky vyparovania.  

Var vody. Pozorovanie.  

Skvapalňovanie (kondenzácia) , topenie a tuhnutie  

Podmienky skvapalňovania.  

Vznik rosy a dažďa. Kolobeh vody v prírode.  

Premena ľadu na vodu a vody na ľad. Pozorovanie.  

Praktická dlhodobá úloha  

Pozorovanie zmien počasia počas všetkých ročných období.  

Záznam pozorovania zmien počasia spôsobom podľa možností a schopností žiaka s AU alebo 

PVP s MP vo vopred určených intervaloch.  

Elektrická energia  
Využitie elektrickej energie. Šetrenie elektrickou energiou. Využitie elektrospotrebičov v 

domácnosti. Bezpečné zaobchádzanie pri ich používaní elektrospotrebičov. Predchádzanie 

požiaru v rôznych budovách, na verejnosti, v prírode. Privolanie požiarnikov. 

2. úroveň  

CIELE   
- Rozlišovať tuhé, kvapalné a plynné telesá na základe ich rozdielnych vlastností,  

- odmerať dĺžku telesa, 

- odmerať hmotnosť telesa, 

- odmerať objem telesa, 

- poznať využitie elektrickej energie. 

OBSAH 

Vlastnosti látok a telies  
Opakovanie a utvrdenie vedomostí o látkach a telesách z predchádzajúceho ročníka.  

Zloženie telies z rozličných látok - drevo, papier, sklo a iné.  

V prírode sa vyskytujú tri skupiny látok: pevné, kvapalné, plynné.  

Pevné látky (majú stály objem, tvar, sú nestlačiteľné).  

Kvapalné látky (majú stály objem, nestály tvar, sú nestlačiteľné, dajú sa prelievať).  

Plynné látky (nemajú stály objem ani tvar, sú stlačiteľné).  

Porovnávanie a meranie  
Dĺžka - jednotky dĺžky: cm. Praktické meranie.  
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Hmotnosť - jednotky hmotnosti: kg. Praktické váženie.  

Teplota - jednotka teploty - ºC, bod varu, bod mrazu. Pozorovanie.  

Meranie teploty – teplomer.  

Meranie objemu – jednotka objemu: liter. Praktické meranie.  

Elektrická energia  
Využitie elektrickej energie v priemysle, poľnohospodárstve, doprave, v domácnosti. Šetrenie 

elektrickou energiou. Elektrospotrebiče, k čomu slúžia, ako sa s nimi zaobchádza. Bezpečnosť 

pri ich používaní.  

3. úroveň  

Formy energie  

Magnetické a elektrické javy  

Elektrická energia  

CIELE  
- Experimentálne overiť magnetické vlastnosti magnetov,  

- zostaviť elektrický obvod so žiarovkou, 

- triediť vybrané pevné telesá na elektrické vodiče a izolanty, 

- bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi. 

OBSAH 

Magnet a jeho vlastnosti. Magnetické póly Zeme. Kompas.  

Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Blesk. Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu - 

elektrický článok, batéria elektrických článkov, žiarovka, spínač, spojovacie vodiče.  

Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.  

Elektrická energia a jej premeny. Elektrické spotrebiče v domácnosti.  

Pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi.  

Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek v sériovom zapojení. 

Paralelné zapojenie žiaroviek.  

Meranie veľkosti prúdu ampérmetrom. Jednotka veľkosti elektrického prúdu 1 A.  

Meranie veľkosti napätia na zdroji elektrickej energie. Jednotka napätia 1 V.  

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a jeho využitie.  

Energia v prírode a v technike  

CIELE  
- Opísať premenu energie na vybraných prírodných javoch,  

- poznať príčiny racionálneho hospodárenia s energiou, 

- triediť vybrané pevné telesá na elektrické vodiče a izolanty, 

- zostaviť elektrický obvod so žiarovkou, 

- bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými spotrebičmi. 

OBSAH  
Prejavy energie v prírode - sopečná činnosť, elektrický výboj pri búrke, zemetrasenie, slnečná 

energia.  

Premena energie. Zákon zachovania energie.  

Vznik fosílnych palív. Využívanie fosílnych palív ako zdrojov energie, ich výhody a 

nevýhody.  

Netradičné zdroje energie.  

Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé následky pre človeka. 

Prehľad základných pojmov a zručností  

Tematický celok: VLASTNOSTI LÁTOK  

Základné pojmy: vlastnosť, hmotnosť, dĺžka, objem  

Základné zručnosti: merať hmotnosť, merať dĺžku, merať objem  

Tematický celok: TEPLOTA. PREMENY SKUPENSTVA LÁTOK 

Základné pojmy: teplota, var, topenie, tuhnutie, skvapalňovanie 
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Základné zručnosti: merať teplotu, merať čas, pracovať v tíme, urobiť jednoduchý  

experiment na dôkaz vlastností látok 

Tematický celok: POHYB A SILA 

Základné pojmy: pokoj, pohyb, sila, gravitačná sila, jednoduché stroje, účinky sily, trenie jed 

Základné zručnosti: merať silu, zhotoviť model jednoduchého stroja, dokázať experimentom 

existenciu trenia 

Tematický celok: FORMY ENERGIE. MECHANICKÁ ENERGIA 

Základné pojmy: polohová a pohyb. Energia, práca,  

Základné zručnosti: urobiť jednoduchý dôkaz premeny 

Tematický celok: TEPLO. SVETLOSVETELNÝ LÚČ 

Základné pojmy: tepelná energia, odraz a lom svetla, rozklad svetla  

Základné zručnosti: šírenia svetla 

Tematický celok: ZVUK 

Základné pojmy: zvuk ako energia  

Tematický celok: FORMY ENERGIE. MAGNETICKÉ A ELEKTRICKÉ JAVY. 

ELEKTRICKÁ ENERGIA 

Základné pojmy: magn. vlastnosti látok, elektrizovanie telies, elektrický obvod, vodič 

a nevodič, elektrický prúd, elektrické napätie, zdroj elektrického napätia 

Základné zručnosti: vedieť pracovať s kompasom, urobiť záznam nameraných hodnôt  do 

tabuľky, zapojiť jednoduchý elektrický obvod  

Tematický celok: ENERGIA V PRÍRODE A TECHNIKE 

Základné pojmy: zákon zachovania energie 

Základné zručnosti: vedieť zdôvodniť nutnosť šetrenia energie. 

 

 

CHÉMIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet chémia pre 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

umožňuje žiakom porozumieť elementárnym zákonitostiam chemických javov a procesov.  

Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci 

stretávajú v každodennom živote.  

Cieľom vyučovania chémie je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre 

človeka, spoločnosť a prírodu.  

Žiakom v 3. úrovni poskytuje základné vedomosti o niektorých prvkoch, zlúčeninách a 

chemických reakciách s dôrazom na ich praktické využitie. 

 

2. Organizácia predmetu 

          Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete chémia 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj herňa. 
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3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  
Získať základné vedomosti o vlastnostiach látok,  

– poznať význam vzduchu pre život,  

– poznať význam vody pre život,  

– chrániť vodu pred znečistením,  

– poznať základné piktogramy – žieravina, horľavina,  

– poznať nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania s neznámymi (chemickými) látkami,  

– poznať telefónne čísla prvej pomoci.  

OBSAH  

Chémia okolo nás  
Význam chémie pre život človeka. Chemický výrobok.  

Vlastnosti látok  
Rozpustnosť látok – pozorovanie.  

Horľavosť látok – pozorovanie.  

Vôňa a zápach látok – rozlišovanie. Vzhľad – porovnávanie.  

Voda a vzduch  
Význam vody pre človeka, rastliny a živočíchy.  

Výskyt vody v prírode. Voda pevnom, kvapalnom a plynnom (vodná para) v skupenstve. 

Ochrana vody pred znečistením. 

2. úroveň  

CIELE  
– Získať základné vedomosti o vlastnostiach látok,  

– vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok,  

– poznať niektoré hasiace látky – voda, piesok,  

– poznať význam vzduchu pre život,  

– poznať význam vody pre život,  

– chrániť vodu pred znečistením,  

– poznať základné piktogramy – žieravina, horľavina,  

– poznať nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania s neznámymi (chemickými) látkami,  

– poznať telefónne čísla prvej pomoci, požiarnikov. 

OBSAH  

Chémia okolo nás  
Význam chémie pre život človeka.  

Chemický výrobok. 

Prírodná surovina.  

Vlastnosti látok  
Skupenstvo – pevné, plynné, kvapalné.  

Rozpustnosť – látky rozpustné, nerozpustné, čiastočne rozpustné vo vode.  

Horľavosť – poznanie niektorých horľavých/nehorľavých látok.  

Vôňa a zápach látok – rozlišovanie.  

Vzhľad – porovnávanie.  

Voda a vzduch  
Voda a vzduch - látky nevyhnutné pre náš život.  

Voda – výskyt (v prírode, v rastlinách a v tele človeka a aj zvierat).  

Vlastnosti vody – bezfarebná (číra tekutina), bez vône a zápachu, pitná alebo úžitková, 

podmienka života.  

Zdroje znečisťovania vôd. Ochrana vôd, najmä zdrojov pitnej vody. 
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3. úroveň  

CIELE  
– Zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok,  

– získať základné vedomosti o niektorých prvkoch, zlúčeninách a chemických reakciách s   

dôrazom na ich praktické využitie,  

– poznať základné piktogramy – žieravina, horľavina  

– vedieť používať ochranné pomôcky,  

– poznať nebezpečenstvo nesprávneho zaobchádzania s chemickými látkami,  

– poznať telefónne čísla prvej pomoci.  

OBSAH 

Chémia okolo nás  
Význam chémie pre život človeka. Chemické laboratórium. Chemický výrobok. Prírodná 

surovina. Chemicky čistá látka.  

Vlastnosti látok  
Zloženie a štruktúra látok - atóm, molekula.  

Skupenstvo, rozpustnosť, farba, horľavosť.  

Chemické prvky  
Kovy: železo, hliník, meď, zinok, zlato, striebro.  

Nekovy: vodík, kyslík, dusík, uhlík, síra.  

Voda a vzduch  
Chemické zloženie - zlúčenina, zmes.  

Ochrana čistoty vody a vzduchu.  

Anorganické zlúčeniny  
Oxidy - vlastnosti, použitie, ich hodnotenie z hľadiska ochrany životného prostredia.  

Kyseliny - vlastnosti, použitie. 

Hydroxidy - vlastnosti, použitie.  

Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky roztokom kyseliny a roztokom hydroxidu.  

Soli - vlastnosti, použitie.  

Stavebné spojivá - vápno, cement, sadra.  

Organické zlúčeniny  
Zemný plyn, metán, propán, bután.  

Ropa - vlastnosti a spracovanie.  

Prírodné látky - sacharidy, tuky, bielkoviny.  

Plastické látky - vlastnosti, použitie a hodnotenie z hľadiska starostlivosti o životné 

prostredie, likvidácia odpadov.  

Syntetické vlákna - vlastnosti, použitie a hodnotenie zo zdravotného hľadiska. 

PROCES 

Odporúčame obsah predmetu sprostredkovať predovšetkým prostredníctvom vizualizácie, 

pozorovaním, „experimentovaním“, s dodržaním zásad bezpečnej práce s chemickými 

látkami. Získané vedomosti, zručnosti na vyučovacích hodinách chémie by mali byť 

použiteľné pre žiaka v bežnom živote. 

 

 

BIOLÓGIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 
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Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet biológia pre 9. ročník pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) 

nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získali v 8. ročníku.  

Žiaci získavajú základné poznatky o živej a neživej prírode. Oboznamujú sa so 

základnou stavbou tela a spôsobom života živočíchov, rastlín a iných organizmov, s 

podmienkami ich zdravého vývinu a s ochranou a tvorbou životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu 

            Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete biológia 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

            Cieľom predmetu je prehĺbiť základné vedomosti z oblasti živej a neživej prírody 

a zároveň viesť žiakov k ochrane prírody a formovaniu kladného vzťahu k prírode. 

1. úroveň 

 CIELE  
- Poznávať prírodu v priamom kontakte,  

- poznať dôležitosť ochrany prírody. 

OBSAH 

Poznávanie prírody  
Pozorovanie zmien v prírode podľa ročných období.  

Triedenie prírody na živú a neživú.  

Význam neživej a živej prírody pre človeka, jej využitie.  

Neživá príroda  
Pôda.  

Horniny.  

Drevo.  

Živá príroda  
Človek  

Spoznávanie vlastného tela dotykom 12 a viacerých častí tela, ich pomenovanie.  

Ochrana zdravia pred chorobou a úrazom.  

Živočíchy  

Domáce zvieratá – poznať ďalšie druhy, význam, využitie,  

Časti tela zvierat: hlava, trup, končatiny.  

Voľne žijúce zvieratá – význam, využitie.  

Rastliny  

Byliny a dreviny,  

Časti rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvet, plod.  

Význam rastlín pre človeka a živočíchy, ich využitie.  

2. úroveň  

CIELE  
– Získať základné poznatky o stavbe a činnosti jednotlivých sústav ľudského tela,  

– prehĺbiť základné poznatky o starostlivosti o zdravie, škodlivosti fajčenia, alkoholu a 

toxikománie, 
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– poznať niektoré rastliny a zvieratá miestnej oblasti. 

OBSAH  

Zo živej prírody  

Človek  
- Človek ako súčasť živej prírody.  

- Spoločné a odlišné znaky človeka od ostatných živočíchov.  

- Meranie výšky a hmotnosti.  

Oporná a pohybová sústava  

- Ľudská kostra.  

- Význam telesnej aktivity pre vývin kostry a svalov.  

Sústava krvného obehu  

- Krv, význam krvi pre človeka.  

- Srdce – jeho činnosť.  

- Ochrana pred nákazlivými chorobami, význam očkovania.  

Dýchacia sústava  

- Stavba a činnosť dýchacej sústavy.  

- Starostlivosť o čistotu ovzdušia.  

- Škodlivosť fajčenia.  

Tráviaca sústava  

- Stavba a činnosť tráviacej sústavy.  

- Zásady správnej výživy.  

- Hygiena potravín.  

Vylučovacia sústava  

- Stavba a činnosť obličiek, močové cesty.  

- Choroby vylučovacej sústavy, prevencia.  

Koža  

- Funkcia kože.  

- Deriváty kože - vlasy, nechty.  

- Zásady prvej pomoci pri poranení kože.  

- Význam telesnej hygieny pre zdravie.  

Rastliny  
V lese  

- Lesné dreviny - ihličnaté, listnaté, stromy a kríky.  

- Byliny: papraď samčia, jahoda lesná, machy, lišajníky, liečivé byliny.  

- Huby: jedovaté: muchotrávka zelená, nejedlé: hríb satanský, jedlé: hríb dubový.  

- Význam lesov, ich ochrana.  

V záhrade a sade  

- 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.  

- Zber úrody a jej spracovanie.  

Na poli  

- Hospodársky významné rastliny - obilniny, okopaniny, olejniny, krmoviny.  

Na lúke  

- Trávy, ďatelina lúčna, lúčne kvety.  

- Liečivé rastliny.  

Živočíchy  
Tečúcich, stojatých a brehov vôd  

Kapor obyčajný, korytnačka bahenná, pstruh potočný, šťuka obyčajná, ondatra pižmová, 

kačica divá, užovka obyčajná, skokan hnedý, komár piskľavý.  
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Chránené živočíchy  

Rosnička zelená, bocian biely.  

Lesné živočíchy  

Srna hôrna, ropucha krátkonohá, ďateľ veľký, vretenica obyčajná. 

Živočíchy žijúce na lúkach a pasienkoch  

Ovca domáca, tur domáci, jašterica obyčajná, koník lúčny, lienka veľká, motýle, ovad 

hovädzí.  

Živočíchy žijúce na poli  

Zajac poľný, hraboš poľný, jarabica poľná, bažant obyčajný, škovránok poľný, svrček poľný.  

Škodcovia  

Pásavka zemiaková, krtonôžka obyčajná.  

Živočíchy žijúce v záhrade a v sade  

Krt obyčajný, jež bledý, hrdlička záhradná, drozd čierny, sýkorka veľká, vrabec domový, 

škorec obyčajný, mlynárik kapustový, chrúst obyčajný, obaľovač jablčný, slimák záhradný, 

dážďovka obyčajná.  

Opeľovače  

Včela medonosná, čmeľ zemný.  

Voda a vzduch  
Voda  

Voda – pitná, úžitková, rozdiel, využitie.  

Význam vody pre život rastlín, živočíchov a človeka  

Zdroje znečisťovania vôd.  

Ochrana vôd, najmä zdrojov pitnej vody.  

Vzduch  

Význam vzduchu pre život rastlín, živočíchov a človeka.  

Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním.  

3. úroveň  

CIELE  
– Oboznámiť žiakov so stavbou Zeme a života na nej, 

– poznať najdôležitejšie horniny a nerasty nachádzajúce sa v najbližšom regióne školy 

a na Slovensku.  

OBSAH 

Živá a neživá príroda.  

Vzťahy medzi živou a neživou prírodou.  

Vznik a vývoj Zeme  
Názory na vznik Zeme.  

Stavba Zeme.  

Vznik a vývoj zemskej kôry.  

Vznik a vývoj života na Zemi. Vývoj človeka.  

Zloženie zemskej kôry  
Nerasty. Horniny. Najdôležitejšie nerasty a horniny Slovenska a ich využitie.  

Ťažba hornín a nerastov.  

Zvetrávanie hornín a nerastov.  

Pôda  
Vznik pôdy.  

Zloženie pôdy.  

Pôdne typy.  

Význam pôdy pre pestovanie rastlín. 

Ochrana pôdy a jej význam pre človeka.  

Zem - životné prostredie človeka  
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Znečisťovanie životného prostredia - ozónové diery, poruchy atómových elektrární, úniky 

ropy v moriach, škodlivé exhaláty v ovzduší, poľnohospodárska výroba.  

Určiť znečisťovateľa prírody v najbližšom okolí.  

Ochrana prírody  
Národné parky, chránené krajinné oblasti, štátne prírodné rezervácie - v širšom regióne školy.  

Technologické opatrenia - čističky vôd, zachytávanie exhalátov filtrami, biotechnológie. 

Zákonná ochrana živej a neživej prírody.  

PROCES 

Vyučovanie biológie realizujeme v konkrétnych podmienkach prírodného prostredia, najmä 

prostredníctvom vychádzok, exkurzií zameraných na konkrétny cieľ.  

Dôležité súčasťou výučby biológie sú aj pomôcky: encyklopédie, obrazy, preparácie zvierat, 

zbierky a krátke filmy – DVD, CD, internet a iné.  

Konkrétne druhy rastlín, živočíchov a ich počet určuje vyučujúci podľa schopností žiaka s AU 

alebo PVP s MP a regiónu, v ktorom sa škola nachádza.  

Vymenované druhy rastlín a živočíchov slúžia len ako príklad, poskytujú možnosť výberu. 

 

 

DEJEPIS 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

        Dejepis spolu s občianskou náukou a niektorými zložkami geografie tvorí vzdelávaciu 

oblasť spoločenskovedných predmetov.  Predmet dejepis pre 9. ročník pre žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) nadväzuje na poznatky, ktoré žiaci získali v 8. ročníku.  

 Hlavnou úlohou dejepisu je vytvoriť u žiakov AU alebo PVP s MP elementárne 

historické predstavy predovšetkým na základe obrazového vnímania.  

 

2. Organizácia predmetu 

            Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete dejepis1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

           Cieľom predmetu je, aby žiaci podľa svojich schopností a možností získali „historické“ 

skúsenosti a poznatky z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej 

perspektívy. Vedieme ich k tomu, aby mali v úcte svoj vlastný národ, úctu k iným národom a 

etnikám, rešpektovali historické, kultúrne a iné odlišnosti ľudí a spoločenstiev. 

1. úroveň  

CIELE  
- Vytvárať u žiakov elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

- rozlišovať minulosť a prítomnosť,  
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- priblížiť život ľudí v dávnej minulosti.  

OBSAH  
Priestor a čas  

Prírodný a historický čas.  

Meniny, narodeniny, letopočet, sviatky.  

Fotografie – obrazová spomienka, rodinný album.  

„Rodostrom“ najbližšej rodiny.  

Pamiatky v priestore a čase  

Pomník, pamätník – žiaci poznajú historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, 

pamätník, pamätná tabuľa v mieste kde žijú.  

Návšteva múzea.  

Minulosť našej školy  

Album triedy, spolužiakov.  

Legendy, mýty, povesti, náboženstvo  

Povesti, legendy a príbehy z minulosti svojho regiónu.  

Návšteva sakrálnych objektov v obci, príbehy svätých.  

Človek v premenách priestoru a času  
Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi.  

Spôsob života a obživy. Bydlisko.  

Odev, pracovné nástroje, zbrane. 

2. úroveň  

CIELE  
- Vytvárať u žiakov elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania,  

- rozlišovať minulosť a prítomnosť,  

- priblížiť život ľudí v dávnej minulosti.  

OBSAH  

Od blízkeho k vzdialenému  
Priestor a čas  

Prírodný a historický čas.  

Meniny, narodeniny, letopočet, sviatky.  

Fotografie – obrazová spomienka, rodinný album.  

„Rodostrom“ najbližšej rodiny.  

Pamiatky v priestore a čase  

Pomník, pamätník – žiaci poznajú historickú udalosť, osobnosť, ktorú pripomína pomník, 

pamätník, pamätná tabuľa v mieste kde žijú.  

Návšteva múzea.  

Minulosť našej školy  

Školská kronika.  

Legendy, mýty, povesti, náboženstvo  

Povesti, legendy a príbehy z minulosti svojho regiónu.  

Návšteva sakrálnych objektov v obci, príbehy svätých.  

Človek v premenách priestoru a času  
Spôsob života, odev, pracovné nástroje, obydlie v minulosti (výber obdobia na základe 

schopností a možností žiaka).  

Porovnávanie obrazových materiálov, ilustrácii z minulosti a súčasnosti. 

3. úroveň  

CIELE  
- Poznať najdôležitejšie obdobia našich národných dejín, významné historické udalosti 

a osobnosti. 

OBSAH  
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Svet po druhej svetovej vojne  
Politické rozdelenie Európy: na západnú a východnú (komunistická diktatúra).  

Slovensko po roku 1945  
Slovensko v obnovenom Československu.  

Postavenie Slovenska v ČSR po roku 1945. Politické zmeny: 1948, 1968, 1989.  

Industrializácia, kolektivizácia, politická emigrácia, protikomunistický odboj, 

prenasledovanie cirkví.  

Veda, kultúra, školstvo. 

Na ceste k demokracii  
Pád komunizmu. Formovanie demokratickej spoločnosti.  

Vznik samostatnej Slovenskej republiky (1.1.1993).  

Slovenská republika v medzinárodných štruktúrach. 

PROCES 

Vytvoriť u žiakov s AU alebo PVP s MP elementárne historické predstavy je možné 

predovšetkým na základe obrazového vnímania. Učiteľ preto využíva všetky dostupné 

obrazové materiály – staré fotografie, ilustrácie z kníh, internet a iné zdroje.  

Žiak s AU alebo PVP s MP by mal podľa svojich schopností a možností získať „historické“ 

skúsenosti a poznatky predovšetkým z miestnej, regionálnej a v 3. úrovni aj celoslovenskej 

perspektívy.  

Žiakov vo všetkých úrovniach vedieme k tomu, aby mali v úcte svoj vlastný národ, úctu k 

iným národom a etnikám, rešpektovali historické, kultúrne a iné odlišnosti ľudí a 

spoločenstiev. 

 

 

GEOGRAFIA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Geografia pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) v 9. ročníku nadväzuje na 

poznatky zo spoločenskovednej oblasti, ktoré žiaci získali v 8. ročníku.  

 Žiaci prostredníctvom tohto predmetu získavajú základné poznatky o svojej vlasti a o 

svete. V geografii žiaci postupujú od miestnej krajiny k poznaniu Slovenskej republiky, jej 

postavenia v Európe, k základným informáciám o Európe a o svete.  

 Dôležitou 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 obsahu geografie žiaci získavajú aj poznatky o základoch ochrany a tvorby 

životného prostredia. 

 

2. Organizácia predmetu  

 Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete geografia 1 hodinovú 

dotáciu. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať 

na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 
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Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v školskom i mimoškolskom prostredí, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele a obsah predmetu  

 Cieľom je získať základné poznatky o svojej vlasti a o svete.  

1. úroveň  

CIELE  
- Poznávať miestnu krajinu,  

- poznávať svoju vlasť,  

- začať pracovať s mapou s pomocou učiteľa.  

OBSAH  

Zem a jej zobrazenie  
Glóbus – zobrazenie Zeme. Základné pohyby Zeme.  

Kozmonautika.  

Orientácia na mape a v miestnej krajine  
Mapa – farby na mape, značky.  

Nížina, vrchovina, pohorie, rieka na mape.  

Určovanie hlavných svetových strán.  

Slovenská republika na mape.  

Naše mesto, obec na mape.  

Vychádzky do najbližšieho okolia obce.  

Slovenská republika  
Bratislava – hlavné mesto SR (obraz).  

Historické pamiatky a kultúrne dominanty v Bratislave.  

Doprava Bratislavy.  

2. úroveň  

CIELE  
- Poznávať miestnu krajinu,  

- poznávať svoju vlasť,  

- začať pracovať s mapou s pomocou učiteľa.  

OBSAH  

Zem a jej zobrazenie  
Glóbus – zobrazenie Zeme. Základné pohyby Zeme.  

Vesmír – Slnečná sústava. Kozmonautika.  

Svetadiely, oceány. 

Orientácia na mape a v miestnej krajine  
Mapa – farby na mape, značky, orientácia na mape miestnej krajiny.  

Určovanie hlavných svetových strán.  

Mapa Slovenskej republiky - hranice štátu.  

Naše mesto, obec na mape.  

Určovanie väčších miest na mape, ktoré sú naj bližšie k žiakovmu bydlisku (Trnava, Nitra, 

Poprad, Prešov, Košice a iné).  

Slovenská republika  
Historické pamiatky a kultúrne dominanty vo veľkých mestách SR podľa výberu učiteľa.  

Doprava v SR – letecká, železničná, lodná.  

Priemysel – podľa regiónu.  

Rekreačné strediská v SR. 

3. úroveň  

CIELE  
– Získať základné poznatky o svete,  
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– získať základné poznatky o svojej krajine,  

– naučiť sa pracovať s rôznymi druhmi máp, 

– ochraňovať životné prostredie. 

 OBSAH  

Vznik a vývoj Zeme  

Svetadiely  
Afrika, Ázia, Amerika, Austrália, Antarktída, Európa.  

Európa  
Štáty Európy.  

Slovensko  
Rozloha, poloha SR, hranice.  

Povrch. Rastlinstvo a živočíšstvo SR. Ochrana prírody. Prírodné rezervácie a chránené 

územia. Vodstvo.  

Podnebie.  

Bratislava – hlavné mesto Slovenskej republiky.  

Priemysel.  

Doprava.  

Regióny Slovenska. Povrch. Vodstvo. Podnebie. Poľnohospodárstvo. Priemysel. Doprava. 

Mestá. Rekreačné oblasti, chránené prírodné oblasti.  

Zemepis príslušného regiónu. 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
 Predmet občianska náuka pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) v 8. 

ročníku nadväzuje na poznatky o spoločnosti, ktoré žiaci získali v predmete v 8. ročníku.  

 Obsah občianskej náuky je zameraný na to, aby sa žiaci oboznámili so zásadami a 

normami vzťahov v rodine, v škole, spoločnosti vôbec, so základnými občianskymi právami a 

povinnosťami, s hlavnými znakmi nášho štátneho zriadenia, ako i so všeľudskými 

problémami, ktoré sa bytostne dotýkajú mladej generácie. 

 

2. Organizácia predmetu 

 Školský vzdelávací program stanovuje v 9. ročníku v predmete občianska náuka 1 

hodinovú dotáciu, zhodne so ŠVP. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter 

a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický 

stav žiaka s autizmom. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, 

k dispozícii je aj počítačová učebňa, školská knižnica, herňa. 

 

3. Ciele predmetu 



Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna 

 

 831 

Cieľom predmetu je orientovať sa v bežných životných situáciách, orientovať sa 

v priestore a čase, poznať zásady pravidiel cestnej premávky, utvárať elementárne historické 

predstavy. 

1. úroveň  

CIELE  

- Vedieť osobné údaje,  

- orientovať sa v priestore,  

- porozumieť časovým údajom a vzťahom,  

- orientovať sa v bežných životných situáciách.  

OBSAH  

Základná orientácia  
Základné údaje o sebe – meno, priezvisko, vek, bydlisko, adresa.  

Mená rodičov, zamestnanie, vek dátum narodenia.  

Orientácia v čase, skladba roka – mesiace, týždne, dni; skladba hodiny – minúty, sekundy.  

Orientácia podľa hodín.  

Orientácia v priestore, zvládnutie pokynov: von, dnu, ..., pravo-ľavá orientácia..  

Spoznávanie okolia školy s použitím dopravy, podľa miestnych možností.  

Orientácia v bežných životných situáciách  
Verejná doprava – cestovanie v dopravnom prostriedku na dlhšiu vzdialenosť, zakúpenie 

cestovného lístka s pomocou.  

Vedieť využiť informačné služby podľa potreby s minimálnou pomocou.  

Telefonovanie s minimálnou pomocou.  

Pošta – orientácia v priestoroch budovy.  

Obchod – zvládnutie jednoduchého nákupu, platenie nákupu s pomocou.  

Vyhľadávanie, objednávanie a využívanie služieb podľa možností miestnej oblasti – reštaurácia, 

cukráreň, ubytovanie, lekár, lekáreň a iné s minimálnou pomocou. 

2. úroveň  

CIELE  

- Orientovať sa v príbuzenských vzťahoch, 

- orientovať sa v čase a priestore, 

- orientovať sa v miestnej oblasti,  

- poznať hlavné zásady pravidiel cestnej premávky,  

- osvojiť si zásady správnej životosprávy,  

- získať základné poznatky o živote v spoločnosti, 

- utvárať elementárne historické predstavy na základe obrazového vnímania. 

OBSAH  

Rodina, škola a obec  
Príbuzenské vzťahy, rozlišovať medzi príbuzenskými vzťahmi a inými, napr. vzťah učiteľ - žiak.  

Zamestnanie rodičov, starých rodičov.  

Zameranie súrodencov – škola, práca.  

Verejné zariadenia a úrady obce: miestny úrad, pošta, zdravotné stredisko, lekáreň, rýchla pomoc, 

policajná stanica, hasičská stanica, kultúrny dom a iné.  

Názvy ulíc, námestí, pamätihodností obce.  

Dôležité závody a inštitúcie v miestnej oblasti.  

Vychádzky do okolia školy a obce, exkurzie.  

Orientácia v čase a priestore  
Ročné obdobia a ich charakteristické znaky.  

Určovanie času na rôznych hodinách.  

Dni v týždni, mesiace v roku, dátum.  

Dátum a miesto svojho narodenia.  

Kalendár - významné udalosti v živote slovenského národa.  

Doprava, pravidlá cestnej premávky  
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Dopravné prostriedky.  

Druhy dopravných prostriedkov.  

Cestovný poriadok.  

Cestovanie dopravnými prostriedkami podľa miestnych podmienok.  

Správanie sa v dopravných prostriedkoch.  

Starostlivosť o zdravie  
Osobná hygiena a jej význam v prevencii ochorenia.  

Ochrana pred infekčnými a civilizačnými ochoreniami. Nebezpečenstvo AIDS.  

Zdravotné stredisko – praktický lekár, lekár špecialista.  

Objednanie sa u lekára, opis zdravotného problému, recept, návšteva lekárne.  

Karta poistenca.  

Škodlivosť fajčenia, konzumovania alkoholických nápojov a drog pre mladého človeka, boj proti 

ich používaniu, negatívny príklad dospelých.  

Sexuálna výchova.  

Prvá pomoc.  

História a spoločnosť  
Historické pamiatky v miestnom prostredí. Štátne symboly – štátny znak, štátna vlajka, štátna 

hymna. 

Prezident SR. 

3. úroveň  

CIELE  
Upevniť, prehĺbiť a doplniť poznatky, ktoré žiaci získali v predchádzajúcich ročníkoch.  

OBSAH  

Slovenská republika  
Štátne symboly. Prezident republiky, vláda SR, poslanci.  

Obyvateľstvo SR. Rovnoprávnosť všetkých občanov. Tolerancia k iným národnostiam a 

náboženstvám.  

Základné práva a povinnosti občanov. Zakotvenie občianskych práv a slobôd v Ústave SR a 

republikových ústavách. SR – demokratický štát.  

Význam demokratických premien v našom štáte pre celoeurópsku spoluprácu.  

Slovenské hospodárstvo  
Trhové hospodárstvo Slovenskej republiky.  

Vlastníctvo v demokratickej spoločnosti: štátne, družstevné, súkromné.  

Peniaze, peňažné ústavy, banky, ich funkcia.  Rodinný rozpočet, štátny rozpočet.  

Podnikanie. Sociálna politika štátu: politika zamestnanosti, úrady práce, záchranná sociálna sieť, 

životné minimum.  

Čo by mal občan vedieť  
Občiansky preukaz, karta poistenca a iné dôležité doklady pre občana.  

Zmenená pracovná schopnosť (ZPS).  

Úrady štátnej správy a miestnej samosprávy, ich kompetencie.  

Medziľudské vzťahy na pracovisku, riešenie pracovných problémov, voľný čas a jeho využitie.  

Ochorenie, dodržiavanie liečebného poriadku, nemocenské dávky.  

Rozličné formy poistenia, sporenia. Záujmové organizácie, odbory.  

PROCES 

V predmete občianska náuka odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu 

ako k otvorenému systému - učivo možno dopĺňať alebo redukovať. Jednotlivé témy plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny. Učiteľ si zvolí iba také, ktoré podľa jeho názoru žiak s 

AU alebo ďalšími PVP s MP zvládne. 
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MATEMATIKA 

(4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 4 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Pre úspešné zaradenie sa žiaka s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou 

poruchou s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) do bežného 

denného života je aj matematická spôsobilosť veľmi dôležitá. Individuálnym prístupom 

získava žiak prostredníctvom matematiky základné matematické vedomosti, zručnosti a 

návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych schopností a možností, na svojom 

aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene aplikovať.  

 Hranice obsahu učiva jednotlivých ročníkov nesmú byť prekážkou pre efektívne 

vzdelávanie žiaka. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje individuálnym 

schopnostiam žiaka.  

 V dôsledku triády poškodení je potrebné klásť dôraz nielen na obsah vzdelávania, ale 

predovšetkým na prístup k žiakovi s AU alebo PVP s MP, na výber vhodných metód, foriem, 

didaktických prostriedkov a pomôcok a v neposlednej rade aj na vhodné učebné prostredie. 

 Nezabúdajme, že neschopnosť žiaka spolupracovať na vyučovaní môže byť spôsobená 

aj vonkajšími činiteľmi.  

 Pre mnohých žiakov s AU alebo PVP s MP je práca s učebnicou problémom, preto je 

potrebné zvoliť inú formu sprostredkovania učiva. Môžu to byť rôzne pracovné listy, 

manipulácia s konkrétnymi predmetmi, obrázkami, pracovné úlohy uložené v škatuliach, 

výučba prostredníctvom počítača a podobne. Záleží na osobitostiach žiaka, je potrebné 

adekvátne reagovať na jeho potreby, schopnosti a možnosti. To si vyžaduje cieľavedomú a 

namáhavú prácu pedagóga, využívajúc jeho vedomostný, kreatívny, flexibilný a ľudský 

potenciál. Učivo má byť prezentované takými formami a metódami, ktoré sú pre daného žiaka 

najprijateľnejšími.   

 Je treba mať na zreteli, že nie je podstatné to, aby si žiak osvojil čo najväčšie 

množstvo učiva, ale aby osvojené učivo vedel v čo najväčšej miere využívať v praktickom 

živote. 

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 4 vyučovacích hodín v predmete matematika, zhodne so ŠVP . 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Individuálnym prístupom získava žiak prostredníctvom matematiky základné 

matematické vedomosti, zručnosti a návyky tak, aby ich v rozsahu svojich individuálnych 

schopností a možností, na svojom aktuálnom stupni vývinu dokázal v živote prirodzene 

aplikovať. Ciele predmetu matematika sú kladené tak, aby bol obsah a proces vzdelávania 

orientovaný na žiaka, aby prostredníctvom individuálneho, názorného a štruktúrovaného 

prístupu pôsobili na pozitívny kognitívny rozvoj a v konečnom dôsledku aj na rozvoj celej 
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osobnosti žiaka s autizmom. Časová potreba a množstvo obsahu učiva sa prispôsobuje 

individuálnym schopnostiam žiaka. 

1. úroveň  

CIELE  
– Tvoriť skupiny z rozličných predmetov,  

– pochopiť množstvo 10,  

– poznať a vedieť kresliť základné geometrické tvary.  

OBSAH  

Triedenie a porovnávanie predmetov podľa vlastností.  

Vzťahy: ťažší – ľahší, mäkší– tvrdší.  

Číslo 10, počítanie do 10, čítanie a písanie číslice 10.  

Priraďovanie predmetov k číslu 10,  

Priraďovanie čísla 10 k predmetom,  

Kupovanie, platenie a počítanie so skutočnými peniazmi: 1, 2, 5 a 10 €.  

Základné geometrické tvary a ich kreslenie, kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník,  

Hranol – priraďovanie, triedenie a spoznanie hranola medzi predmetmi každodenného života. 

2. úroveň  

CIELE  
Sčitovať a odčitovať dvojciferné čísla, v obore prirodzených čísel do 100, bez prechodu cez 

desiatku,  

-počítať po stovkách do 1000, 

-sčitovať a odčitovať stovky, 

- používať jednotku dĺžky, 

- používať jednotku hmotnosti, 

- používať jednotku objemu, 

- využívať osvojené vedomosti v reálnom živote. 

OBSAH  

Sčitovanie dvoch dvojciferných čísel bez prechodu cez desiatku, v obore do 100.  

Odčítavanie dvojciferných čísel bez prechodu cez desiatku, v obore do 100.  

Počítanie po stovkách do 1000, číselný rad do 1000, čítanie a písanie čísel do 1000.  

Sčitovanie a odčítavanie stoviek v obore do 1000.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Porovnávanie a triedenie predmetov podľa dĺžky a veľkosti a objemu.  

Jednotka 1 centimeter - rysovanie čiar, meranie v cm.  

Jednotka 1 kilogram - váženie predmetov.  

Jednotka 1 liter - meranie objemu. 

3. úroveň  

CIELE  
– Využívať desatinné čísla v činnostiach reálneho života,  

– osvojiť si pojem percento a základné počtové výkony s percentami,  

– vedieť vypočítať povrch kocky a kvádra,  

– vedieť vypočítať objem kocky a kvádra.  

OBSAH  

Desatinné čísla, používanie jednotiek dĺžky, hmotnosti, času a obsahu, použitie peňazí, 

premieňanie jednotiek.  

Jednoduché slovné úlohy.  

Percento, pojmy: základ, percentová časť, počet percent.  

Výpočet 1 % zo základu.  

Výpočet percentovej časti z daného základu s využitím kalkulačky.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh z praxe.  
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Úrok, úroková miera, zisk, využitie na praktických príkladoch.  

Sieť kocky a kvádra.  

Povrch kocky a kvádra, výpočet dosadením do vzorca,  

Riešenie úloh z praxe.  

Objemy telies, jednotky objemu: mm3, cm3, dm3, m3. Vzťah dm3 – liter.  

Objem kvádra, kocky, výpočet dosadením do vzorca, riešenie úloh z praxe. 

PROCES 

V 9. ročníku si žiaci na 1. úrovni upevňujú osvojené vedomosti. Učia sa počítať do 10. 

Zdokonaľujú sa v používaní skutočných mincí.  

Žiaci v 2. úrovni sa zdokonaľujú v meraní dĺžky, objemu a vo vážení predmetov, pri 

utvrdzovaní postupujeme ako v predchádzajúcom ročníku. Za pomoci kalkulačky sa žiaci učia 

sčitovať a odčitovať dvojciferné čísla v obore do 100 bez prechodu cez desiatku. Počítajú po 

stovkách do 1000. Pri utvrdzovaní učiva čo najviac využívame manipuláciu so skutočnými 

peniazmi.  

Žiaci v 3. úrovni sa zdokonaľujú vo výpočtoch povrchu telies, učia sa vypočítať ich objem 

použitím vzorcov, na príkladoch z praxe. V tomto ročníku sa žiaci stretávajú s novými 

pojmami, ktoré sa týkajú učiva o percente. Je to učivo veľmi náročné. Úlohy z praktického 

života musia byť formulované tak, aby z nich žiak vedel vybrať podstatné údaje, vedel ich 

správne zapísať a podľa osvojeného algoritmu vedel pri výpočte postupovať. Pri výpočtoch 

využívame kalkulačku. 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 
  Predmet informatická výchova je novým predmetov v obsahu vzdelávania žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím 

(ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP). 

 Hlavnou úlohou predmetu je, že podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, 

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

zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  

 

2. Organizácia predmetu 

ŠkVP určuje dotáciu 1 hodiny v predmete informatická výchova, zhodne so ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje prevažne v kmeňovej triede, k dispozícii je aj 

počítačová učebňa. Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné 

prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka 

s autizmom.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

 Cieľom informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

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

systémoch.  
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 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 AU alebo PVP s MP.  

 Obsah vzdelávania predmetu nie je rozdelený do troch úrovní (najľahšia, stredná a 

najnáročnejšia) ako je to pri iných predmetoch. Predpokladá sa, že žiaci AU alebo PVP s MP 

na porovnateľnej mentálnej úrovni môžu disponovať diametrálne rozličnými schopnosťami a 

zručnosťami v oblasti práce s počítačom. Vyučujúci predmetu informatická výchova pri 

vypracovávaní IVP musí vychádzať z aktuálnych schopností a zručností žiaka v tejto oblasti, 

a podľa toho so žiakom individuálne postupovať. Obsah predmetu je rozdelený na 5 

tematických okruhov: 

I. 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.  

II. 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.  

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

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

IV. 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.  

V. Informačná spoločnosť - tematický okruh sa zaoberá s etickými, morálnymi a 

spoločenskými aspektmi informatiky. Žiaci by sa mali 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. 

CIELE  

- Zapnúť a vypnúť počítač s pomocou/samostatne,  

- pracovať s myšou s pomocou/samostatne,  

- pracovať s klávesnicou s pomocou/samostatne,  

- za pomoci učiteľa skenovať,  

- správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD s pomocou/samostatne,  

- minimalizovať a maximalizovať pracovné okno s pomocou/samostatne,  

- zatvoriť pracovné okno s pomocou/samostatne,  

- pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou s pomocou/samostatne,  

- chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou,  

- chápať rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím,  

- chápať rozdiel medzi stláčaním pravého a ľavého tlačidla,  

- spustiť CD, DVD cez tento počítač s pomocou/samostatne,  

- digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,  

- fotografiu vytlačiť na tlačiarni s pomocou/samostatne, 

- s pomocou pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore – nakresliť obrázok,  

obrázok uložiť a otvoriť,  

- orientovať sa v jednoduchých hrách na internete s pomocou/samostatne, 

- pracovať s USB kľúčom s pomocou/samostatne – kopírovať dokument, 

-používať jednoduché zásady písania emailov, 

- rozpoznať vhodné webové stránky pre deti – vzdelávacie, zábavné, náučné,  
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- oboznámiť žiakov s negatívnym vplyvom stránok propagujúcich násilie a s erotickým 

zameraním, 

- napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky s pomocou/samostatne, 

- spustiť hru z internetu s pomocou/samostatne,  

- napísať, prepísať jednoduchý text s pomocou/samostatne,  

- získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, 

- napísať, prepísať jednoduchý text s pomocou/samostatne, 
- text uložiť a otvoriť s pomocou/samostatne,  

- upravovať text – kopírovanie, mazanie s pomocou/samostatne,  

- správne písanie klávesnicou – medzera, malé/veľké písmená, interpunkčné znamienka  

s pomocou/samostatne,  

- pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť s pomocou/samostatne, 

- zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu s pomocou/samostatne, 
- dokončiť začatú prácu, 

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači.  

OBSAH  

Informácie okolo nás 

Počítačová zostava  

Opakovanie zamerané na základné časti, z ktorých sa skladá počítačová zostava (PC, monitor, 

klávesnica, myš). Ovládanie klávesnice, myši. 

Textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty  

Práca s textovým editorom, vytváranie jednoduchého textu, mazanie, ukladanie dokumentu.  

Ukladanie rôznych informácií do súborov (text).  

Jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov.  

Dodržiavanie základných zásad písania textu.  

Počítačové didaktické hry.  

Komunikácia prostredníctvom IKT  
E-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár  

Pojmy – e-mail, e-mailová adresa.  

Správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, kamarátom, spolužiakom).  

Bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov).  

E-mailové adresy rodičov a kamarátov (zistenie adries, využitie adresára),  

www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe  

Oboznámenie sa s pojmami – www, webový prehliadač, webová stránka.  

Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  

Webové stránky pre deti (rozprávky, obrázky).  

On-line hry.  

Postupy, riešenie problémov  
Detský programovací jazyk, elementárne príkazy, robotická stavebnica  

Skladanie podľa návodov - stavebnice, hlavolamy.  

Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov).  

Princípy fungovania IKT  
Pojmy myš, klávesnica,  

Funkcie vybraných klávesov.  

Tlačiareň  

Funkcia tlačiarne. Práca s tlačiarňou.  

Práca so skenerom.  

CD, digitálny fotoaparát, mikrofón, USB – pamäťový kľúč  

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier.  

Ovládanie digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.  
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Ukladanie na USB kľúč.  

Ukladanie informácií - súbor, priečinok  

Uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie.  

Vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov.  

Informačná spoločnosť  
Informačné technológie v škole  

Edukačné programy, komunikácia. - objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných 

programov pre rôzne predmety.  

Voľný čas a IKT  

Počítačové hry, hudba, filmy.  

Bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel. 

 

 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Pracovné vyučovanie 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet pracovné vyučovanie má významnú úlohu vo vzdelávaní žiakov s autizmom 

alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak 

s AU alebo PVP s MP) z hľadiska: úspešného sociálneho začlenenia sa do spoločnosti, 

vytvárania sociálneho, pracovného a osobného uplatnenia sa, individuálneho rozvoja jeho 

osobnosti a z hľadiska vytvárania vzťahov k okolitému životu.  

 Pracovné vyučovanie je dôležitým faktorom pri vytváraní samoobslužných 

a hygienických návykov, pri vytváraní a rozvoji poznávacích procesov, motorických a 

pracovných zručností a návykov. Osvojovanie si rôznych pracovných zručností vo vyšších 

ročníkoch je dôležitým činiteľom predprofesionálnej prípravy. Pracovné vyučovanie prispieva 

k uspokojovaniu osobných potrieb žiaka, k rozvoju jeho schopností, možností a zručností. V 

kooperácii s ostatnými predmetmi prispieva k rozvoju celej osobnosti žiaka, a tým sa stáva 

jeho život zmysluplnejším a nezávislejším.  

 Obsah predmetu pracovné vyučovanie sa realizuje v čo najväčšej miere 

v prirodzených podmienkach, v situáciách, v ktorých bude žiak danú činnosť v reálnom živote 

vykonávať. Pri blokovom vyučovaní sa rozdeľuje vyučovacia jednotka na kratšie časové 

úseky, podľa schopností žiaka tak, aby bola dodržaná určená časová dotácia.  

 

2. Organizácia predmetu 

V 9.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 2 vyučovacie hodiny zhodne so ŠVP. Podľa 

uváženia je možné hodiny spájať do dvojhodinových celkov. Do vyučovania predmetu sú 

zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, multikultúrna výchova, dopravná 

výchova, ochrana života a zdravia. Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje  v  kmeňovej triede, 

k dispozícii je učebňa pracovnej výchovy, školské dielne, počítačová učebňa. Vzdelávanie 

žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne 

osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 
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Cieľom predmetu je:  

- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci,  

- osvojiť si  základné pracovné zručnosti a návyky s používaním vybraných vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok,   

- viesť žiakov k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení jednotlivých činností, 

- prostredníctvom pracovnej činnosti viesť žiakov k autentickému  a objektívnemu 

poznávaniu okolitého sveta, k budovaniu sebadôvery, k správnemu postoju k výsledkom 

práce človeka, technike a životnému prostrediu, 

- chápať prácu a pracovnú činnosť ako príležitosť k sebarealizácii a sebavzdelávaniu. 

Obsah predmetu je členený na tri úrovne, v jednotlivých úrovniach na zložky. Toto rozdelenie 

vychádza zo schopnosti žiaka osvojiť si obsah daného učiva a zo schopnosti vedieť ho 

aplikovať v súčasnom i budúcom praktickom živote. 

1. úroveň  

CIELE  
– Samostatnosť pri základných hygienických návykoch,  

– samostatnosť pri základných samoobslužných zručnostiach,  

– samostatnosť pri základných stravovacích návykoch,  

– osvojiť si základné pracovné zručnosti,  

– rozpoznávať rôzne materiály a vedieť s nimi pracovať,  

– vedieť pracovať s náradím v dielni.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Osobná hygiena - samostatné používanie hygienických potrieb.  

Dodržiavanie hygieny na WC.  

Samostatné obliekanie sa, upravený výzor.  

Samostatné obúvanie a vyzúvanie.  

Viazanie šnúrok.  

Vedieť si urobiť účes.  

Vedieť skontrolovať svoj výzor v zrkadle.  

Používanie správnych návykov pri stolovaní.  

Rozvoj jemnej motoriky  
Listovanie v knihe po jednom liste.  

Skladanie puzzle a jednoduchých skladačiek.  

Vytváranie obrazcov podľa vzoru z rôznych drobných materiálov (guľôčky, prírodniny a iné).  

Práca v domácnosti  
Primerané používanie predmetov každodenného života.  

Odkladanie predmetov, odevu a obuvi na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Ukladanie šiat.  

Utieranie prachu.  

Polievanie kvetov.  

Vysávanie, zametanie a utieranie dlážky.  

Umývanie umývadla, vane a zrkadla a pod.  

Samostatné pranie a žehlenie jednoduchých vecí.  

Dodržiavanie zásad bezpečnosti v domácnosti.  

Bezpečné používanie potrebného náradia v kuchyni.  

Samostatné prestieranie k stolovaniu.  

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu na určené miesto.  

Používanie elektrickej varnej kanvice.  

Príprava jednoduchých nápojov - sirup, čaj, kakao a pod.  

Používanie sporáka na prípravu jednoduchých varených jedál.  
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Príprava jednoduchých studených jedál. 

Práca v dielni  
Modelovanie jednoduchých tvarov z modelovacej hmoty. Ozdobovanie modelu.  

Práca s papierom. Strihanie, nalepovanie, zlepovanie, vytváranie koláže a pod.  

Práca s textilom. Strihanie, lepenie, šitie textilu a pod.  

Navliekanie nite do ihly.  

Vedieť urobiť uzol na konci nite.  

Prišiť gombík s veľkou dierkou.  

Šitie stehov bez perforácie.  

Montážne a demontážne práce so skladačkami.  

Vyfarbovanie a natieranie výrobkov.  

Práca s osvojeným náradím v dielni - kladivo, pílka, kliešte, pilník. 

2. úroveň  

CIELE  
– Samostatnosť pri základných hygienických návykoch, samoobslužných zručnostiach,  

stravovacích návykoch a pracovných činnostiach v domácnosti,  

– nadobudnúť základné pracovné zručnosti potrebné pri práci s drevom,  

– nadobudnúť základné pracovné zručnosti potrebné pri pestovateľských prácach.  

OBSAH 

Samoobslužné činnosti  
Precvičovanie, utvrdzovanie činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia automatizácia a 

samostatnosť pri vykonávaní samoobslužných činností.  

Samostatné umývanie rúk, tváre, vlasov, sprchovanie, umývanie celého tela, čistenie zubov, 

čistenie a úprava nechtov.  

Dodržiavanie hygieny na WC, používanie vreckovky, dámskej hygienickej vložky.  

Česanie a upravovanie vzhľadu.  

Samostatné obliekanie a vyzliekanie, skladanie a ukladanie odevov a obuvi na určené miesto.  

Samostatné stolovanie.  

Práce v domácnosti  
Precvičovanie, utvrdzovanie činností, aby bola dosiahnutá čo najväčšia samostatnosť pri 

vykonávaní prác v domácnosti.  

Samostatné odkladanie predmetov na určené miesto, udržiavanie poriadku.  

Utieranie prachu, umývanie podlahy, zametanie a vysávanie. Vetranie.  

Ustielanie postele, výmena posteľnej bielizne.  

Umývanie WC, umývadla, vane a zrkadla, okien, nábytku a pod.  

Samostatné pranie, žmýkanie (ručné i v práčke), vešanie a žehlenie.  

Čistenie obuvi.  

Prišívanie gombíka, patentky, háčka. Predný a zadný steh. Jednoduché opravy odevov.  

Základné obsluhovanie bežných domácich audio a video zariadení.  

Telefonovanie.  

Nakupovanie.  

Ošetrovanie rán (odrenina, rezná rana, popálenina).  

Dodržiavanie zásad bezpečnosti v domácnosti.  

Precvičovanie a utvrdzovanie zručností osvojených v predošlých ročníkoch. 

Uskladňovanie potravín.  

Samostatné prestieranie k stolovaniu (plytký a hlboký tanier, servítka, príbor, pohár).  

Samostatné odkladanie riadu po stolovaní.  

Umývanie, utieranie a odkladanie riadu.  

Krájanie chleba nožom, na ručnom krájači.  

Vedieť natierať chlieb, pečivo (maslo, džem, nátierka, paštéta, med, čokoláda...).  
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Umývanie, čistenie, krájanie ovocia a zeleniny, ukladanie na tanier.  

Príprava jednoduchého nápoja. Sirup, mlieko, čaj, kakao, káva.  

Používanie elektrickej varnej kanvice.  

Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača a iných kuchynských 

nástrojov a spotrebičov.  

Používanie sporáka na prípravu jednoduchých varených jedál.  

Príprava jedál z vajíčok.  

Príprava nátierok a jednoduchých šalátov.  

Vedieť pripraviť obložené chlebíčky.  

Varenie zemiakov, kaší, pudingu, cestovín, ryže.  

Varenie jednoduchých polievok a jedál.  

Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny v kuchyni.  

Práce v dielni  
Práce s drobným materiálom  

Zvyšovanie náročnosti učiva osvojeného v predošlom ročníku.  

Prepichovanie predmetov a prírodnín, navliekanie na niť.  

Samostatné zaväzovanie mašličky.  

Kombinované práce s použitím rôznych materiálov.  

Práce s papierom  

Zvyšovanie náročnosti učiva osvojeného v predošlom ročníku.  

Rozlišovanie rozličných druhov papiera, lepenie, strihanie, rolovanie.  

Vystrihovanie papiera podľa predkreslenej línie.  

Obkresľovanie šablóny a vystrihovanie tvarov.  

Strihanie po rovnej a zaoblenej čiare. Strihanie do kruhu.  

Strihanie poskladaného papiera.  

Balenie predmetov do papiera.  

Práce s textilom  

Precvičovanie a utvrdzovanie zručností osvojených v predošlých ročníkoch.  

Navliekanie nite do ihly.  

Vedieť urobiť uzol na konci nite.  

Prišívanie gombíka, patentky, háčika. Predný, zadný steh.  

Jednoduché opravovanie odevov zašívaním dier, štopkaním, nažehľovaním, našívaním záplat 

a aplikácii.  

Stehovanie materiálu, začisťovací steh.  

Zošívanie dvoch látok.  

Šitie na šijacom stroji.  

Nácvik jednoduchých vyšívacích stehov. Krížikový, stonkový steh.  

Nácvik jednoduchého pletenia a háčkovania.  

Práce s drevom  

Zvyšovanie zručnosti pri opracovávaní povrchu dreva brúsnym papierom a pilníkom, pri 

zatĺkaní a vyťahovaní klincov, pri stĺkaní a zlepovaní rôznych materiálov.  

Vŕtanie dier do dreva s vrtákom. 

Požívanie skrutkovača pri spájaní dreva skrutkami.  

Pílenie dreva pílkou.  

Natieranie dreva farbou a lakom.  

Osvojiť si bezpečnosť pri práci s náradím.  

Montážne a demontážne práce  

Zvyšovanie náročnosti učiva osvojeného učiva v predošlom ročníku.  

Zostavovanie modelov z konštrukčných stavebníc.  

Demontáž modelov, ukladanie stavebníc do škatule.  
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Skladanie puzzle a mozaiky.  

Pestovateľské práce  
Starostlivosť o izbové rastliny. Jednoduché presádzanie izbových kvetín.  

Pripravovanie záhonov na sadenie.  

Sadenie semien, cibúľ a priesad.  

Starostlivosť o záhony.  

Zber úrody. Zimné uskladňovanie úrody.  

3. úroveň 

CIELE  
– Dosiahnuť stereotyp pri základných hygienických návykoch, samoobslužných zručnostiach 

a pri pracovných činností v domácnosti,  

– rozlišovať rôzne materiály, poznať ich vlastnosti, rozširovať a prehlbovať si základné 

manuálne zručnosti pri práci s nimi,  

– osvojiť si základy technického kreslenia a jeho praktické využitie,.  

– osvojiť si základné vedomosti a pracovné zručností pri pestovateľských prácach.  

OBSAH  

Samoobslužné činnosti  
Upevňovanie vykonávania samoobslužných činností, osobnej hygieny, dodržiavania 

hygienických zásad a čistoty stolovania.  

Práce v domácnosti  
Opakovanie a upevňovanie zručností osvojených v nižších ročníkoch.  

Dodržiavanie poriadku a hygieny v domácnosti.  

Ustielanie postele. Výmena posteľnej bielizne.  

Tepovanie kobercov.  

Samostatné pranie, sušenie a žehlenie. Pranie v práčke.  

Starostlivosť o dojča: udržiavanie v čistote, prebaľovanie, kúpanie, kŕmenie, oboznámenie sa 

s detskou výbavičkou.  

Starostlivosť o chorých: používanie teplomera, prikladanie obkladov...  

Ošetrovanie drobných poranení.  

Krájanie, natieranie chleba, príprava obložených chlebíčkov a chuťoviek.  

Používanie strúhadiel, mlynčekov, krájačov, otváračov, hriankovača, varnej kanvice, sporáka 

a iných kuchynských nástrojov a spotrebičov.  

Príprava nápojov. 

Príprava jedál z vajíčok, zo zemiakov, z ryže, z cestovín a z mäsa.  

Príprava nátierok a šalátov.  

Varenie teplých a studených jedál.  

Príprava pokrmov pre dieťa v prvom a druhom roku.  

Príprava jedál podľa receptov.  

Konzervovanie ovocia a zeleniny.  

Príprava kompótov a lekvárov.  

Príprava cukrárenských výrobkov podľa receptu.  

Dodržiavanie bezpečnosti a hygieny pri práci v kuchyni.  

Zdokonaľovanie sa v šití ručných stehov.  

Vyšívanie gombíkovej dierky.  

Šitie jednoduchého pútka obnitkovaním.  

Šitie na šijacom stroji: šitie do kruhu, štepovanie, začisťovanie.  

Opakovanie a zdokonaľovanie techniky háčkovania a pletenia.  

Práce v dielni  
Práce s drobným materiálom  
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Skladanie, spájanie, navliekanie, upravovanie, ohýbanie, navíjanie, strihanie, lisovanie, 

nalepovanie, zlepovanie. Prepichávanie, napichávanie, viazanie, zväzovanie, nadväzovanie a 

spletanie drobného materiálu. Kombinovanie rozličného materiálu.  

Vytváranie mozaík, vzorov.  

Práce s papierom  

Rozvíjanie zručností osvojených v nižších ročníkoch. Zdokonaľovanie presnosti práce.  

Používanie rôznych druhov papiera pri zhotovovaní výrobkov. Kombinovanie s inými 

materiálmi.  

Práce s drevom  

Upevňovanie a prehlbovanie osvojených zručností ručného obrábania dreva a vedomostí o 

vlastnostiach a druhoch dreva.  

Spájanie dreva kolíčkami.  

Pílenie lupienkovou pílou.  

Práce s kovom  

Rozvíjanie zručností osvojených v nižších ročníkoch.  

Práca s profilovým materiálom: rezanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie.  

Práce s plastmi  

Praktické upevňovanie a prehlbovanie získaných zručností a vedomostí.  

Montážne a demontážne práce  

Zostavovanie modelov podľa predlohy.  

Zostavovanie zložitejších modelov z plastových a kovových stavebníc spájaním a 

skrutkovaním.  

Skladanie zložitejších puzzle.  

Jednoduché údržbárske práce v domácnosti.  

Technické kreslenie  
Využívanie vedomostí osvojených v predmete matematika.  

Osová súmernosť. Znázorňovanie s využitím osovej súmernosti. Využívanie osovej 

súmernosti v praxi.  

Zhotovovanie technických náčrtov výrobkov.  

Rysovanie a čítanie technických výkresov, praktické využitie. 

Pestovateľské práce  
Utvrdzovanie, rozširovanie vedomostí a zručností nadobudnutých v predchádzajúcich 

ročníkoch.  

Pestovanie, ošetrovanie a presádzanie izbových rastlín.  

Viazanie a aranžovanie rastlín.  

Pestovanie kvetov a okrasných krikov.  

Ošetrovaním ovocných stromov a kríkov.  

Pripravovanie záhonov na siate.  

Úprava pôdy po zbere.  

Starostlivosť o záhony.  

Pestovanie zeleniny a okopanín.  

Ochrana pred škodcami a burinami.  

Zber a uskladnenie úrody. 

PROCES  
V deviatom ročníku sa snažíme o to, aby si žiaci všetkých troch úrovní osvojili čo najväčšiu 

mieru samostatnosti základných hygienických a stravovacích návykov a samoobslužných 

zručností aby dosiahli čo najväčšiu samostatnosť pri vykonávaní základných pracovných 

činností v domácnosti.  

Žiaci 1. úrovne by na konci školského roka mali vedieť bezpečne používať potrebné náradie v 

kuchyni, mali by si vedieť pripraviť jednoduché nápoje, studené a teplé jedlá. Mali by vedieť 
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strihať, nalepovať, navliekať, prišívať gombíky, pracovať so skladačkami, s kladivom, pílkou, 

kliešťami a pilníkom. Mali by vedieť v čo najväčšej miere, zmysluplne stráviť svoj voľný čas.  

Žiaci 2. úrovne by si mali v deviatom ročníku osvojiť samostatné upratovanie domácnosti, 

udržiavanie poriadku, samostatné pranie a žehlenie, prišívanie gombíkov, šitie na šijacom 

stroji, jednoduché opravy odevov, nakupovanie, ošetrovanie drobných poranení.  

Mali by sa naučiť pripravovať jednoduché jedlá, vedieť rozlišovať rozličné materiály, 

pracovať s papierom, drevom a textilom, zostavovať modely z konštrukčných skladačiek a 

vykonávať jednoduché pestovateľské práce. Dôležité je, aby si osvojili také zručnosti a 

návyky, ktoré prispejú k väčšej samostatnosti žiaka.  

V deviatom ročníku sa žiaci 3. úrovne zdokonaľujú už v osvojených činnostiach, učia sa nové 

pracovné zručnosti potrebné v domácnosti, učia sa pripravovať nové jedlá a cukrárenské 

výrobky aj podľa receptu. Zvyšujú si svoju zručnosť šitia na šijacom stroji. Pri prácach v 

dielni sa žiaci naučia pracovať s novými nástrojmi pri obrábaní rôznych materiálov. Učia sa 

rozlišovať jednotlivé materiály, osvojujú si ich charakteristické vlastnosti a prácu s nimi. 

Žiaci si utvrdzujú osvojené zručnosti a vedomosti nadobudnuté pri pestovateľských prácach.  

Z hľadiska obsahu pracovného vyučovania, jeho širokého zamerania na osvojovanie si 

rôznych pracovných zručností, a z hľadiska hĺbky zamerania možno povedať, že pracovné 

vyučovanie je najmä pre žiakov 3. úrovne predprofesionálnou prípravou. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Vo vzdelávaní žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) má nezastupiteľné miesto aj 

predmet výtvarná výchova. Výtvarné aktivity napomáhajú žiakom rozvíjať grafomotorické 

zručnosti, hrubú a jemnú motoriku. Na základe rozvoja jemnej motoriky sa rozvíjajú 

komunikačné schopnosti, expresívna a receptívna zložka reči, a aj nonverbálna forma 

komunikácie.   

 V prípade žiakov s AU alebo PVP s MP motorické schopnosti nie sú narušené 

dôsledkom ich primárnej poruchy, preto v procese vzdelávania výtvarné aktivity sa aplikujú 

komplexným spôsobom.   

 Výtvarná výchova je dôležitým výchovno-vzdelávacím prostriedkom pri rozvíjaní 

narušených zručností a predovšetkým pri rozvíjaní sociálnych zručností a komunikačných 

schopností, s dôrazom na sociálne správanie. Vhodné je využiť terapeutické aspekty predmetu 

výtvarná výchova s použitím relaxačných činností spätých s emocionálnym prežívaním 

žiakov.  

 

2. Organizácia predmetu 

Časová dotácia predmetu v ŠkVP je zhodná s dotáciou ŠVP, t.j. 1 hodina týždenne. 

Vyučovanie sa predovšetkým realizuje prostredníctvom činnostného a zážitkového učenia. 

Môže sa  obohatiť, podľa aktuálnej možnosti, o návštevu galérie, výstavy, múzea a miestnych 
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kultúrnych pamiatok. Témy ( podľa obsahu predmetu ) napĺňa konkrétnymi úlohami – 

zadaniami učiteľ.  

Do vyučovania predmetu sú zaradené aj prierezové témy environmentálna výchova, 

multikultúrna výchova, dopravná výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektov. 

Vyučovanie sa môže uskutočňovať v kmeňovej triede, je možné využiť i učebňu pracovnej 

a výtvarnej výchovy, učebňu informatiky, herňu. Vyučovanie sa môže realizovať i v 

mimoškolskom prostredí, v závislosti od preberaného učiva, Vzdelávanie žiakov s autizmom 

má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na ich individuálne osobitosti, schopnosti a 

momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

 3. Ciele a obsah predmetu 

 Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu výtvarná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s 

MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov výtvarnej výchovy ako vyučovacieho 

predmetu a zo všeobecne stanovených cieľov vzdelávania s AU alebo PVP s MP.  

Sú to predovšetkým:  

− rozvoj jemnej a hrubej motoriky,  

− rozvoj koordinovaného pohybu rúk,  

− rozvoj senzomotorickej koordinácie,  

− rozvoj laterality  

− rozvoj priestorovej orientácie,  

− rozvoj koordinácie oko -ruka,  

− rozvoj pozornosti,  

− rozvoj priestorovej pamäti,  

− rozvoj vnímania,  

− rozvoj kreativity a improvizácie,  

− spoločné výtvarné aktivity pomocou napodobňovania.  

 Výchovno-vzdelávacie ciele a niektoré aktivity výtvarnej výchovy sa prelínajú s 

cieľmi a činnosťami iných vyučovacích predmetov, a to najmä s predmetmi slovenský jazyk, 

hudobná výchova, telesná výchova a pracovné vyučovanie.  

1. úroveň  

CIELE  

Prostredníctvom výtvarných aktivít naďalej rozvíjať zmyslové, rozumové a emocionálne 

poznávanie žiakov.  

OBSAH 
Vo výtvarnom prejave sa naďalej zameriavame na „výtvarné rozprávanie“, podporujeme 

spontánny výtvarný prejav žiaka. Námety čerpáme z bezprostredného prostredia žiaka. 

Orientujeme sa na vyhľadávanie a výtvarné dotváranie prírodných materiálov.  

Kresba ( ceruza, uhlík, fixka, tuš)  

- Kreslenie postavy, zvieraťa, obkresľovanie predlohy, kresba podľa predlohy.  

Maľba (štetec, tampón, temperové a akvarelové farby, suchý a voskový pastel)  

- Pokus o samostatný výtvarný prejav.  

- Kontrast svetlých a tmavých farieb ako výrazový prostriedok.  

- Návrh na jednoduchý plagát, dekoračnú látku, lúka s kvetmi a pod.  

Modelovanie (plastelína, hlina, modurit)  

- Modelovanie jednoduchej skutočnosti – veci dennej potreby, rôzne rastliny, zvieratá, ovocie, 

zelenina a pod.  

2. úroveň  

CIELE  

Prostredníctvom výtvarných aktivít prehlbovať vzťah žiakov k výtvarnému umeniu,  

upevňovať zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich ročníkoch.  
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OBSAH  
V tematických prácach učíme žiakov výtvarne vyjadriť dejový celok vo vzťahu k prostrediu, z 

ktorého čerpáme námety.  

Pri voľbe námetov vychádzame zo skúsenosti žiakov. Podporujeme spontánny výtvarný 

prejav žiakov, sprostredkujeme ukážky ilustrácií, organizujeme návštevy výstav výtvarných 

prác detí.  

Kresba (ceruza, rudka, fixka, tuš)  

- Kresba podľa modelu.  

Maľba (štetec, tampón, akvarelové farby, temperové farby)  

- Spontánna maľba s námetmi zo života detí a dospelých.  

- Vyjadrovanie vlastných pocitov pomocou maľby.  

- Batiky voskom, a so špagátom - kresba kompozície na textíliu, kontúrovanie voskom, 

maľovanie, voskovanie celej plochy, žehlenie.  

Modelovanie (hlina, plastelína, modurit)  

- Modelovanie zložitejších tvarov šperky, dekoračné predmety, svietnik a pod.  

- Tvarovanie pomocou drievka, špachtle.  

3. úroveň 

CIELE  

Podporovať výtvarné zručnosti a návyky potrebné pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov,  

- v nadväznosti na ciele výtvarnej výchovy z predošlých ročníkov posilniť výchovné, 

estetické a profesijné zameranie predmetu,  

- prostredníctvom výtvarných aktivít prehlbovať vzťah žiakov k výtvarnému umeniu.  

OBSAH  
Orientovanie sa na doplnenie poznatkov z jednotlivých oblastí výtvarnej výchovy, podľa 

úrovne vyučovania v predošlých ročníkoch.  

Zapájanie žiakov do výtvarných aktivít i mimo školy s intaktnou populáciou žiakov. 

Využívame všetky formy výtvarných aktivít, vrátane zapojenia sa do rôznych výtvarných 

súťaží.  

Návštevy výstav výtvarných prác detí v galériách, výstavných sieňach.  

Využívame i sprostredkované umenie cez umelecké reprodukcie, filmy, internetové stránky o 

výtvarnom umení.  

Výtvarné techniky: zo širokej palety výtvarných techník vyberáme tie, ktoré najviac vyhovujú 

výtvarnému typu a naturelu detí. Volíme netradičné formy práce s využitím všetkých 

arteterapeutických techník.  

Výtvarný materiál: výber je určený voľbou výtvarnej techniky.  

PROCES  
Námety a náplň vyučovacích hodín vyučujúci výtvarnej výchovy vyberá podľa potrieb a 

záujmu jednotlivých žiakov.  

Odporúča sa vo väčšej miere využívať netradičné a pre žiakov pútavé formy práce, využívať 

arteterapeutické techniky.  

Odporúčané sú aj návštevy výstav výtvarných prác detí v galériách a výstavných sieňach. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Ročník: deviaty 
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Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu  

 Hudba je svojou podstatou jedinečná cesta ku komunikácii žiakov s autizmom alebo 

ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (ďalej len žiaci s AU 

alebo PVP s MP). Jej efektivita spočíva v dvoch rovinách: 

- hudba môže vytvárať ucelené, stabilné a predpovedateľné prostredie, 

- melódia, harmónia a rytmus obľúbenej piesne poskytuje známe podnety, čím vytvára pocit 

bezpečia v neznámom a stresujúcom prostredí. 

Hudba môže byť aj veľmi flexibilná: meniaca sa z momentu na moment, odrážajúc 

správanie a emócie žiaka. Hudobná výchova znamená pre žiakov s AU alebo PVP s MP 

používanie hudby pre nehudobné ciele v oblastiach: kognície, komunikácie a socializácie. 

 Hlavným poslaním hudobnej výchovy u žiakov s AU alebo PVP s MP je dosahovanie 

iných, ako hudobných cieľov. T.j. prvoradým cieľom nie je učiť sa o hudbe, učiť sa hrať na 

nejakom nástroji. (Samozrejme, keď žiak prejavuje záujem a je schopné absolvovať „bežnú“ 

hudobnú výchovu s určitými modifikáciami, treba ho v tom podporovať a rozvíjať. Môže to 

byť účinná cesta k integrácii.) Predmet hudobná výchova má dôležitý vplyv na rozvoj 

osobnosti žiaka. 

 

2. Organizácia predmetu 

 ŠkVP stanovuje pre predmet hudobná výchova hodinovú dotáciu, tak ako aj ŠVP. 

Vyučovanie predmetu sa realizuje formou 1 hodiny týždenne, uskutočňuje sa v kmeňovej 

triede a tiež v špeciálnej učebni prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych, hudobno - 

pohybových, percepčných a hudobnodramatických činností. Vyučovanie hudobnej výchovy je 

doplnené podľa aktuálnych príležitostí návštevou výchovných koncertov, detských 

hudobných  predstavení  a pod.  

Vyučovanie predmetu sa môže uskutočňovať v učebniach i mimoškolskom prostredí, 

v závislosti od preberaného učiva. Na vyučovanie je možné využiť rytmicko – pohybovú 

učebňu i učebňu, učebňu informatiky, herňu. 

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom. 

 

3. Ciele a obsah predmetu 

Hudobná výchova pre žiakov s AU alebo PVP s MP má dva základné ciele: 

- rozvoj komunikácie 

- uvoľnenie, resp. zmysluplné trávenie času (t.j. sekundárne zmierňovanie nežiaducich 

foriem správania). 

CIELE 

– Rozširovať hudobné vedomosti,  

– cibriť sluchové vnímanie nástrojov i ľudského hlasu,  

– rozvíjať inštrumentálny sprievod piesní,  

– oboznámiť sa s notami, notovou osnovou, husľovým kľúčom – základmi notového zápisu,  

– naučiť sa základy niektorých tanečných krokov,  

– položiť základy k využívaniu hudby vo voľnom čase.  

OBSAH  

Počúvanie rôznych (nových) hudobných žánrov, spievanej i inštrumentálnej hudby.  

Diferencovanie zvukov ďalších hudobných nástrojov, príp. nástrojových skupín (dychové, 

sláčikové, klávesové atď.).  

Diferencovanie vnímaného spevu (dospelý človek – dieťa, žena – muž).  
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Zvládnutie jednoduchých krokových variácií (využiť preferovanú hudbu).  

Zvládnutie sociálnej rutiny, súvisiacej s párovým tancom („popýtanie“ do tanca, správny 

tanečný postoj, očný kontakt, telesná blízkosť, vlastný tanec, načasovanie ukončenia tanca, 

sociálne prijateľný koniec tanca vo dvojici).  

Podľa individuálnych schopností zvládnutie notového zápisu jednoduchej melódie, resp. 

pochopenie súvislosti medzi výškou tónu a polohou zapisovaných nôt, dĺžkou tónu a 

vonkajším vzhľadom noty a iné.  

Počúvanie hudby, ktorá prináša radosť, uspokojenie a vypĺňa voľný čas žiaka (počúvanie a aj 

produkcia hudby). 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

(2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Ročník: deviaty 

Štátny vzdelávací program: 2 

Školský vzdelávací program: 2 

 

1.  Charakteristika predmetu 

 U žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

s mentálnym postihnutím (ďalej len žiak s AU alebo PVP s MP) sa veľmi často stretávame s 

kvantitatívnymi a kvalitatívnymi odchýlkami vo vývine motoriky. Motorické prejavy a 

dispozície k nim môžu byť u niektorých s AU alebo PVP s MP primerané veku, pri 

niektorých pohybových aktivitách môžu presahovať štandardnú vývinovú úroveň, častejšie ju 

však nedosahujú. Zvyčajne majú tiež značne narušenú schopnosť napodobňovania a 

spontánnej komunikácie (mimikou, gestami), ktorou disponujú deti s nenarušeným vývinom, 

s oneskoreným vývinom, aj deti s mentálnym postihnutím bez autizmu.  

Prostredníctvom pohybov učiteľa a ich vlastných pohybov možno s nimi nadviazať aj 

komunikačnú interakciu a naznačovať komunikatívny zámer, ktorý je pre ne zrozumiteľný. 

Pri vyučovaní predmetu telesná výchova je možné využiť pomerne veľký priestor na 

aplikáciu psychomotorickej terapie, ktorej prvky majú kompenzačnú, reedukačnú a relaxačnú 

funkciu. Jej aplikáciou možno zmierňovať pohybové nedostatky a kompenzovať chýbajúce 

zručnosti. Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu telesná výchova sú zamerané na dosiahnutie 

optimálneho telesného a pohybového rozvoja žiakov, vypestovanie pozitívneho vzťahu k 

pohybu, cvičeniu a športu v rámci ich možností a schopností. S rozvíjaním pohybovej aktivity 

úzko súvisí rozvoj poznávacej činnosti, nakoľko pri pohybových aktivitách pôsobíme aj na 

rozvoj psychických funkcií – na vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, fantáziu a reč. Po 

určení motorickej a senzomotorickej vývinovej úrovne žiaka sa treba zamerať na utváranie 

účelových pohybových zručností, kompenzáciu motorických nedostatkov, elimináciu 

nevhodných motorických prejavov a pohybových stereotypií a tiež na rozvíjanie sociálnych a 

komunikačných schopností, s pozitívnym dopadom - okrem rozvoja motoriky a pohybových 

schopností - aj na jeho percepciu, kognitívne a sociálne funkcie. Výchovno-vzdelávacie ciele 

telesnej výchovy žiakov s AU alebo PVP s MP vychádzajú zo všeobecne stanovených cieľov 

telesnej výchovy ako vyučovacieho predmetu vo výchovno-vzdelávacom procese, pričom je 

potrebné ich prispôsobiť a doplniť na základe nutnosti zohľadnenia špecifík vývinu a 

prejavov žiakov. 

 

2. Organizácia predmetu  
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V ŠkVP je predmet dotovaný zhodne s dotáciou v ŠVP 2 hodinami týždenne. Predmet 

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu so zohľadnením 

individuálnych potrieb žiakov s autizmom v aktuálnom školskom roku.              

Vzdelávanie žiakov s autizmom má individuálny charakter a je potrebné prihliadať na 

ich individuálne osobitosti, schopnosti a momentálny psychický stav žiaka s autizmom.  

 

3. Ciele a obsah predmetu 

1. úroveň  

CIELE  

– Upevniť sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a spolužiakmi 

prostredníctvom pohybových aktivít,  

– podporiť pohybové zručnosti a návyky potrebné pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov do majoritnej spoločnosti,  

– upevniť doteraz nadobudnuté socio-komunikčné zručnosti s dôrazom na ich generovanie 

mimo školského prostredia,  

– funkčné používať komunikačné prostriedky,  

– rozvíjať verbálnu schopnosť vo vzťahu k pohybovým aktivitám,  

– prijímať fyzický kontakt pri telovýchovných činnostiach,  

– prijímať pravidlá,  

– uplatňovať kooperáciu, interakčnú kooperáciu,  

– uplatňovať sebakontrolu,  

– prispôsobiť sa požiadavkám skupiny,  

– napodobňovať pri spoločných pohybových aktivitách,  

– dodržiavať poradie v skupine,  

– rozvíjať kreativitu a improvizačnej schopnosti,  

– rozvíjať generalizačnú schopnosť,  

– poznať vlastné potreby a ich uspokojovanie v oblasti účelových pohybových aktivít, ich 

využívanie vo voľnom čase,  

– osvojovať si správnu životosprávu.  

OBSAH 
Zdravotné cvičenia - opakovanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov s ich obmenou. Chôdza 

po akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia - chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza 

po čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza vo dvojiciach, v 

rade. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo 

stavebnice, škatule od topánok a pod. Nácvik chôdze po schodoch hore a dolu so striedaním 

pravej a ľavej nohy. Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním, postupné rytmizovanie chôdze s 

udávaním tempa – vytlieskavanie, bubnovanie. Chôdza a prekračovanie nízkej prekážky s 

ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na mieste. V prírode prejsť najmenej 1 km.  

Beh – nácvik správnych pohybov nôh a ramien pri behu, beh určeným smerom, beh v zástupe 

za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne vyznačenej trasy na zemi. 

Vybehnutie na daný signál: zo stoja, drepu, zo sedu a z ľahu. Beh cez nenáročnú prekážkovú 

dráhu v zástupe za ostatnými spolužiakmi.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej maximálne 

20 cm, zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik 

skoku do diaľky. Preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu a s krátkym 
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rozbehom, poskoky v drepe a obraty. Štafetový beh s kolíkom na krátkej trase so zapojením 

maximálne 2 žiakov.  

Lezenie dopredu štvornožky - vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – 

preliezačky, nízky rebrík do výšky maximálne 1 m, lavičky, švédske debny, obruče na 

stojanoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie vhodných prekážok - lavičky, švédske debny. 

Výstup po šikmej lavičke lezením, plazením.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty, gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky.  

Gymnastické cvičenia - prechod cez lavičku s obratom. Chôdza po švédskej lavičke s 2 – 3 

prekážkami – drobné predmety umiestnené na lavičke. Chôdza po šikmej ploche, napr. po 

zavesenej lavičke. Zmiešané visy na nízkej hrádze. Výskok max. na 2 diely švédskej debny. 

Gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. Rýchle zmeny polôh v postojoch. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia).  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. Bicyklovanie. Prechádzky s konkrétnym cieľom 

(hra na ihrisku v spoločnosti neznámych detí, cestovanie verejnými dopravnými 

prostriedkami).  

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky. Zrkadlo, 

imitovanie, odovzdávanie, opakovanie (memoria), duet.  

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza beh v rôznom tempe, udávaného učiteľom a 

jeho zmena signalizovaná zvukom píšťalky .Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizáciou pohybov a aktivít. Točenie sa vo dvojiciach – učiteľ a žiak, dvaja žiaci. 

Prísunný krok bokom, nácvik prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - pakovanie a upevňovanie cvikov z predchádzajúcich 

ročníkov.  

PROCES  
Pri pohybových aktivitách navodzujeme situáciu na imitáciu pohybových aktivít 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne prispôsobiť sa skupine a skupinovej aktivite; 

rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie učiteľa (10-15 min.); rozvíjanie 

schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so spolužiakom/spolužiakmi 

bez aktívneho zasahovania učiteľa (10-15 min.).  

Treba sa zamerať na rozširovanie už zvládnutých pohybových zručností ako na chôdzu a beh 

a na posilňovanie fyzickej zdatnosti formou kondičných cvičení.  

Pri nácviku osvojovania si pravidiel bezpečného pohybu na ulici a presunu prostredníctvom 

hromadných dopravných prostriedkov dbáme na zvýšený dohľad nad žiakmi, so skupinou 

žiakov idú vždy minimálne dve dospelé osoby. Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch 

žiakov, pri dodržaní bezpečnosti najmä v uzatvorených priestoroch nie je treba využívať 

pomoc druhého učiteľa.  

2. úroveň  

CIELE  

– Upevňovať spontánnu a sociálne prijateľnú formu komunikácie medzi učiteľom a 

spolužiakmi prostredníctvom pohybových aktivít,  
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– nácvik pohybových zručností a návykov potrebných pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov do majoritnej spoločnosti,  

– upevňovať už nadobudnuté socio-komunikačné zručností, s dôrazom na generovanie týchto 

schopností mimo školského prostredia,  

– funkčné používať komunikačné prostriedky,  

– rozvíjať verbálnu schopnosť vo vzťahu k pohybovým aktivitám,  

– prijímať fyzický kontakt pri telovýchovných činnostiach,  

– prijímať pravidlá,  

– kooperovať pri rôznych aktivitách,  

– prispôsobiť sa požiadavkám skupiny,  

– napodobňovať pri spoločných pohybových aktivitách,  

– dodržiavať poradie v skupine,  

– ovládať jednoduché tanečné kroky,  

– rozvíjať kreativitu a improvizáciu,  

– rozvíjať generalizačné schopnosti,  

– poznať vlastné potreby a ich uspokojovanie v oblasti účelových pohybových aktivít, ich 

využívanie vo voľnom čase,  

– osvojiť si zásady správnej životosprávy, odpočinku, striedanie aktivity a odpočinku.  

OBSAH 
Zdravotné cvičenia - opakovanie a obmieňanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. Chôdza 

na akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia - chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza daným smerom, chôdza po 

čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza vo dvojiciach, v 

rade. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo 

stavebnice, škatule od topánok a pod. Nácvik chôdze po schodoch na hor a dole striedavo 

ľavou, pravou nohou. Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním, postupné rytmizovanie chôdze 

s udávaním tempa – vytlieskavanie, bubnovanie. Chôdza a prekračovanie nízkej prekážky s 

ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na mieste, nácvik chôdze vzad. V prírode prejsť najmenej 

1 km.  

Beh – prehlbovanie nácviku pohybov nôh a ramien pri behu, beh daným smerom, beh v 

zástupe za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne vyznačenej trasy na zemi. 

Vybehnutie na daný signál: zo stoja, drepu, zo sedu a z ľahu. Zmeny smeru udávaného pri 

behu, beh okolo predmetov rozložených po zemi, beh po kružnici.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej max, 20 cm, 

zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik skoku 

do diaľky. Preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu a s krátkym rozbehom, 

poskoky v drepe a obraty.  

Lezenie a plazenie vpred vizuálne vyznačenou trasou, preliezanie vhodných prekážok – 

preliezačky, nízky rebrík max. 1 m, švédske lavičky, švédske debny, obruče na stojančekoch. 

Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie vhodných prekážok - lavičky, švédske debny. Výstup po 

šikmej lavičke lezením, plazením. Preliezanie prírodných prekážok.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty kotúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľ, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky, prehadzovanie cez obruče.  

Gymnastické cvičenia – chôdza po lavičke s obratom. Chôdza po lavičke s 2 – 3 prekážkami – 

drobné predmety umiestnené na lavičke. Chôdza po šikmej ploche, napr. po zavesenej 
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lavičke. Nácvik visu na nízkej hrazde. Výskok maximálne na 3 - 4 diely švédskej debny do 

vzporu kľačmo, z kľaku stoj a zoskok na žinenku. Gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke – s 

vystretými nohami, kolíska na chrbte z drepu spojného. Rýchle zmeny polôh v postojoch. 

Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré jednoduché 

one brain cvičenia).  

Poradové cvičenia - nácvik uplatňovania povelov vpravo vbok, vľavo vbok, čelom vzad, 

poklusom v klus, stáť, pozor, pohov.  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. Bicyklovanie.  

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky.  

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza, beh v rôznom tempe udávanom učiteľom, 

ktorého zmena je signalizovaná zvukom píšťalky. Detské piesne spojené so symbolizáciou 

pohybov a aktivít. Nácvik točenia vo dvojiciach – učiteľ a žiak, žiak a žiak. Prísunný krok 

bokom, nácvik prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom. Vyjadrenie trojštvrťového taktu 

potleskom, podupom.  

Pohybové vyjadrenie pojmov: ticho, silno, nízko, vysoko, pomaly, rýchlo.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - opakovanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov.  

PROCES  
Pri pohybových aktivitách navodzujeme situáciu na imitáciu pohybových aktivít 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne sa prispôsobiť skupine a skupinovej aktivite; 

na rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie učiteľa (15-20 min.), na rozvíjanie 

schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so spolužiakom/spolužiakmi 

bez aktívneho zasahovania učiteľa (15-20 min.).  

Pri nácviku osvojovania si pravidiel bezpečného pohybu na ulici a presunu prostredníctvom 

hromadných dopravných prostriedkov dbáme na zvýšený dohľad nad žiakmi, so skupinou 

žiakov idú vždy minimálne dve dospelé osoby. Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch 

žiakov, pri dodržaní bezpečnosti najmä v uzatvorených priestoroch je snaha nevyužívať 

pomoc druhého učiteľa. 

Do obsahu vyučovania telesnej výchovy je potrebné zaradiť zložky súvisiace s osvojovaním 

správnej životosprávy a nácvik spoločenských voľno časových aktivít, medzi ktoré okrem 

rôznych druhov jednoduchých športov a hier zaraďujeme aj tanec.  

Jednoduché krokové variácie sa nacvičujú pomocou rytmizácie (bubon, tlieskanie a iné) a 

hudby ,s jej výberom zohľadňujúcim psychický stav žiaka pri jej reprodukcii.  

Pri rozvíjajúcej sa sexualite žiakov ich treba pripraviť na správny postoj a reakciu pri 

hroziacom sexuálnom zneužití (rozpoznanie a odmietnutie nevhodných dotykov a pod.).  

3. úroveň 

CIELE  
– Samostatne realizovať nadobudnuté zručnosti pri vykonávaní pohybových aktivít s dôrazom 

na ich generalizáciu v zmenenom vonkajšom prostredí, so zmenou formy aktivity a 

personálnej zmene,  

– spontánne dodržiavať pravidlá hrových a pohybových aktivít,  

– nácvik pohybových zručností, návykov potrebných pre pracovné a spoločenské začlenenie 

žiakov do majoritnej spoločnosti,  

– poznať potreby vlastného tela,  

– funkčné používať komunikačné prostriedky,  

– rozvíjať verbálne schopnosti v súvislosti s telovýchovnými aktivitami,  

– prijať fyzický kontakt pri telovýchovných aktivitách – učiteľa i spolužiakov,  
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– akceptovať a uplatňovať pravidlá,  

– kooperovať so spolužiakom,  

– uplatňovať interakčnú kooperáciu,  

– prispôsobiť sa požiadavkám skupiny,  

– ovládať jednoduché tanečné kroky,  

– napodobňovať pri telovýchovných aktivitách, poradovosti, kreativity a improvizačnej 

schopnosti,  

– rozvíjať generalizačnú schopnosť,  

– poznať vlastné potreby a ich uspokojovanie v oblasti účelových pohybových aktivít, ich 

využívanie vo voľnom čase,  

– osvojiť si zásady správnej životosprávy a odpočinku.  

OBSAH  
Zdravotné cvičenia - opakovanie a obmieňanie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. Chôdza 

na akupresúrnom alebo pohyblivom chodníku. Chôdza na stepperi. Jazda na rehabilitačnom 

bicykli.  

Kondičné cvičenia - chôdza, beh, skoky, lezenie, hádzanie, chytanie a gymnastické cvičenia.  

Chôdza – upevňovanie správneho držania tela pri chôdzi, chôdza určeným smerom, chôdza 

po čiare, stočenom lane alebo hadici, chôdza v zástupe za učiteľom, chôdza vo dvojiciach, v 

rade. Nácvik rytmickej chôdze. Prekračovanie nízkych prekážok pri chôdzi – kocky zo 

stavebnice, škatule od topánok a pod. Nácvik chôdze po schodoch nahor a dole so striedaním 

pravej a ľavej nohy. Nácvik chôdze vo dvojiciach s držaním, postupné rytmizovanie chôdze s 

udávaním tempa – vytlieskavanie, bubnovanie. Chôdza a prekračovanie nízkej prekážky s 

ľahkým predmetom v ruke. Chôdza na mieste, nácvik chôdze vzad. V prírode prejsť najmenej 

1 km. 

Beh – nácvik správneho pohybu nôh a ramien pri behu, beh určeným smerom, beh v zástupe 

za učiteľom alebo za spolužiakom, prebehnutie vizuálne vyznačenej trasy na zemi. 

Vybehnutie na daný signál: zo stoja, z drepu, zo sedu a z ľahu. Zmeny smeru udávaného pri 

behu, beh okolo predmetov rozložených po zemi, beh po obvode kruhu. Beh cez nenáročnú 

prekážkovú dráhu v zástupe za ostatnými spolužiakmi. Beh na 100 m, štafetový beh v dĺžke 

maximálne 2 x 60 m.  

Skoky – poskoky na mieste i z miesta znožmo a striedavo na jednej, druhej nohe, skoky z 

miesta, skok cez čiaru, lano, hadicu položenú na zem. Preskok prekážky vysokej maximálne 

20 cm, zoskok z výšky 30 - 40 cm na mäkkú podložku podľa možností do drepu, nácvik 

skoku do diaľky. Preskok medzery medzi dvoma žinenkami bez rozbehu a s krátkym 

rozbehom, poskoky v drepe a obraty. Skok do diaľky.  

Lezenie a plazenie smerom dopredu po vizuálne vyznačenej trase, preliezanie vhodných 

prekážok – preliezačky, nízky rebrík – maximálne do výšky 1 m, lavičky, švédske debny, 

obruče na stojanoch. Spúšťanie sa na kĺzačke. Podliezanie vhodných prekážok - lavice, 

švédske debny. Výstup po šikmej lavičke lezením, plazením. Zliezanie prírodných prekážok.  

Hádzanie a chytanie – nácvik v chytaní lopty gúľajúcej sa po zemi, po šikmej ploche, lopty 

hodenej/podanej učiteľom/spolužiakom. Hodenie lopty učiteľovi, spolužiakovi. Hádzanie do 

terča, na cieľa, nácvik nadhadzovania lopty obidvoma rukami. Prehadzovanie nízkych 

prekážok. Nácvik hodu lopty do diaľky, do výšky, prehadzovanie cez obruče.  

Gymnastické cvičenia - chôdza po lavičke s obratom. Chôdza po lavičke s 2 – 3 prekážkami – 

drobné predmety umiestnené na lavičke. Chôdza po šikmej ploche, napr. po zavesenej 

lavičke. Nácvik visu na nízkej hrazde. Výskok maximálne na 3 - 4 diely švédskej debny do 

vzporu kľačmo, z kľaku stoj. Gúľanie a priťahovanie plnej lopty v kľaku.  

Tanec - tanečná výchova, jednoduché spoločenské a moderné tance - krok prísunný a 

poskočný.  

Základy akrobatických cvičení - prevaľovanie bokom v ľahu na rovnej podložke – 
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s vystretými dolnými končatinami, kolíska na chrbte z drepu spojného. Rýchle zmeny polôh v 

postojoch. Aktivity na rozvoj rovnováhy, laterality a koordináciu pohybov (napr. niektoré 

jednoduché one brain cvičenia).  

Poradové cvičenia - nácvik uplatňovania povelov vpravo vbok, vľavo vbok, čelom vzad, 

poklusom v klus, stáť, pozor, pohov.  

Sezónne činnosti - v zimnom období hry na snehu, nácvik chôdze po klzkej ploche, 

sánkovanie sa na miernom svahu, v jarnom a v letnom období turistika, podľa možností v 

ktoromkoľvek ročnom období aj plávanie. Bicyklovanie. Prechádzky s konkrétnym cieľom 

(návšteva verejných priestranstiev s cieľom rozvíjať ďalšiu zručnosť – napr. hra na ihrisku v 

spoločnosti neznámych detí, presun verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami).  

Kolektívne činnosti - loptové hry s jednoduchými pravidlami. Naháňačky.  

Hudobno–pohybové hry - rytmizovaná chôdza beh v rôznom tempe, ktorého zmena je 

signalizovaná zvukom pišťali a udávaná učiteľom. Riekanky, detské pesničky spojené so 

symbolizaciou pohybov a aktivít. Nácvik točenia vo dvojiciach – v kombinácii žiak s 

učiteľom, dvaja žiaci, traja, resp. štyria žiaci bez učiteľa. Prísunný krok bokom, nácvik 

prísunného kroku vpred, nácvik cvalu bokom. Vyjadrenie trojštvrťového taktu potleskom, 

podupom.  

Pohybové vyjadrenie pojmov: ticho, silno, nízko, vysoko, pomaly, rýchlo.  

Koordinačné a relaxačné cvičenia - cvičenie cvikov z predchádzajúcich ročníkov. 

PROCES  
Pri pohybových aktivitách navodzujeme situáciu na imitáciu pohybových aktivít 

spolužiaka/spolužiakov s cieľom sociálne sa prispôsobiť skupine a skupinovej aktivite; na 

rozvíjanie schopnosti využívať naučenú pohybovú hru na interakciu so 

spolužiakom/spolužiakmi bez aktívneho zasahovanie učiteľa (15-20 min.); na rozvíjanie 

schopnosti iniciovať sociálnu interakciu prostredníctvom aktivít so spolužiakom/spolužiakmi 

bez aktívneho zasahovania učiteľa (15-20 min.); na uplatňovanie kreativity a improvizácie 

žiaka.  

Do obsahu vyučovania telesnej výchovy treba zaradiť zložky súvisiace s osvojovaním 

správnej životosprávy a nácvik spoločenských voľno časových aktivít, medzi ktoré okrem 

rôznych druhov jednoduchých športov a hier je aj tanec. Jednoduché krokové variácie 

nacvičiť pomocou rytmizácie a hudby. Výber krokov a hudby musí zohľadňovať možnosti, 

schopnosti a psychický stav žiaka pri jej reprodukcii.  

Pri rozvíjajúcej sa sexualite žiakov treba ich pripraviť na správny postoj a reakciu pri 

hroziacom sexuálnom zneužití (nevhodné dotyky a pod.).  

Pri nácviku osvojovania si pravidiel bezpečného pohybu na ulici a presunu prostredníctvom 

hromadných dopravných prostriedkov dbáme na zvýšený dohľad nad žiakmi, so skupinou 

žiakov idú vždy minimálne dve dospelé osoby. Jeden učiteľ môže rozvíjať maximálne štyroch 

žiakov, pri dodržaní bezpečnosti najmä v uzatvorených priestoroch a snažiť sa nevyužívať 

pomoc druhého učiteľa. 

 

 

  

 

 

 

 


