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Základná škola   pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna  v 

Levoči je plne organizovaná katolícka škola zriadená Biskupským úradom v Spišskom 

Podhradí. Má štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie žiakov so sluchovým 

postihnutím. 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 na ďalšie štúdium alebo profesijnú prípravu 

v špeciálnych alebo štandardných (pre intaktných žiakov určených) stredných učilištiach 

a školách, rovnako ako štúdium žiakov - absolventov školy na vysokých školách a úspešne 

začlenených do bežného života. Konečným cieľom je rozvoj tvorivého myslenia a reči žiakov 

so sluchovým postihnutím do takej miery, ktorá im umožní úspešný vstup na trh práce 

a zaradenie do zamestnania prinášajúceho radosť a uspokojenie. 

V každej triede sa dve hodiny týždenne vyučuje predmet katolícke 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 môže byť v prípade potreby prispôsobený individuálnym 

potrebám, možnostiam a schopnostiam žiakov vyplývajúcim z ich zdravotného 

znevýhodnenia – sluchového postihnutia. 

 

 

1. Veľkosť školy 

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

pamiatkami, dejinami kníhtlače, svojím národným hnutím v 50. až 60. rokoch 19 storočia, ale 

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

znevýhodnením. 

 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, je situovaná 

v blízkosti historického centra mesta. Je organizačnou zložkou Spojenej  školy Jána 

Vojtaššáka internátnej , 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 so sluchovým 

postihnutím 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. Vyučovanie prebieha auditívno-verbálnou metódou 

s podporou totálnej komunikácie, materinsko-reflexívnou metódou, so žiakmi sa komunikuje 

predovšetkým orálnou rečou. Žiaci sú v rámci svojich možností vedení k tomu, aby mysleli 

a komunikovali verbálne, to im umožňuje ľahšiu adaptáciu, prispôsobenie sa a začlenenie do 

sveta počujúcich. Na výchove a vzdelávaní viac ako 40-tich žiakov so sluchovým postihnutím 

sa podieľa skúsený tím učiteľov, vychovávateľov, 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, 

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

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

priamo k dispozícii. 

 

Všeobecná charakteristika školy 
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2. Charakteristika žiakov 

 

V našom zariadení sa vzdelávajú deti so sluchovým postihnutím. Dieťa so sluchovým 

postihnutím je :  

        - nedoslýchavé dieťa, 

- dieťa s kochleárnym implantántom, 

- nepočujúce dieťa, 

 

Z pedagogického hľadiska za nedoslýchavé dieťa považujeme dieťa u ktorého 

poškodenie sluchového orgánu spôsobuje narušenie sluchového vnímania do takej miery, že 

pomocou načúvacieho prístroja môže vnímať hovorenú reč ( podľa druhu a stupňa sluchového 

postihnutia ) a aj keď obmedzene auditívnou spätnou väzbou môže kontrolovať vlastnú reč.  

Dieťa s kochleárnym implantátom (KI) je dieťa s vnútroušnou implantáciou. 

Individuálne dispozície a individuálne možnosti vývinu u detí sú rozličné. Doterajšie 

skúsenosti potvrdzujú, že najlepšie vyhliadky na osvojenie si hovoreného jazyka majú deti, 

ktorým bol KI voperovaný v ranom a predškolskom veku. Pokiaľ sa týmto deťom poskytne 

včasná a adekvátna lekárska, logopedická a špeciálnopedagogická starostlivosť, väčšina 

týchto detí sa dobre orientuje sluchom. Hovorenej reči rozumejú na základe sluchového 

vnímania. Vo vzdelávaní tejto skupiny detí so sluchovým postihnutím sa do popredia dostáva 

tréning sluchového vnímania. 

Nepočujúce dieťa je dieťa u ktorého nastalo sluchové postihnutie v ranom veku ( pre-

peripostnatálnom veku), pred osvojením reči ( v prelingválnom veku ) v takej miere, že úplne 

stratilo sluch alebo sluchové postihnutie je veľmi ťažké. Nepočujúce dieťa je aj také dieťa, 

ktoré stratilo sluch v dôsledku ochorenia, úrazu či nesprávnej liečby v neskoršom veku. Jeho 

strata sluchu je taká veľká, že ani pri použití načúvacieho prístroja nie je schopné 

identifikovať a diferencovať hovorenú reč. Sluchové postihnutie môže byť vrodené alebo 

získané. 

Dieťa so sluchovým postihnutím môže mať i ďalšie pridružené postihnutie ( telesné, 

zrakové, poruchy učenia, správania, motoriky, vnímania, pozornosti ap.). Takéto dieťa 

odporúčame vzdelávať podľa individuálneho vzdelávacieho programu. 

Individuálny vzdelávací program obsahuje  

– základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces, 

– požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy, 

– modifikáciu obsahu vzdelávania, 

– aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov, 

– špecifiká organizácie a foriem vzdelávania, 

– požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

   pomôcok,  

– zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, psychológa, logopéda a 

iných. 

 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho dieťaťa. Individuálny 

vzdelávací program vypracováva učiteľ alebo špeciálny pedagóg v spolupráci  s ďalšími 

zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

Individuálny vzdelávací program spravidla podpisuje riaditeľ školy, špeciálny pedagóg 

a zákonný zástupca dieťaťa. 

Individuálny vzdelávací program sa môže upravovať a doplňovať podľa aktuálnych 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. Zmeny je potrebné konzultovať so 

všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom dieťaťa. 
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Podľa individuálneho vzdelávacieho programu sa vzdeláva i nadané dieťa so 

sluchovým postihnutím. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor Základnej školy  pre žiakov so sluchovým postihnutím 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 

Katolícke 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. V škole pracujú asistenti učiteľa, ktorí do 

výchovno-vyučovacej činnosti prinášajú možnosti efektívnejšieho využívania individuálnych 

špeciálno-pedagogických prístupov, metód a foriem práce.  

V štruktúre pedagogického zboru fungujú 2 metodické orgány – metodické združenie I. 

stupňa ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím a predmetová komisia II. stupňa ZŠ pre 

žiakov so sluchovým postihnutím. Všetku odbornú starostlivosť poskytuje Centrum 

špeciálno- pedagogického poradenstva.   

  

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 so sluchovým postihnutím 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. 

 

5. Dlhodobé projekty 

 

         V oblasti dlhodobých projektov bude Základná škola pre žiakov so sluchovým 

postihnutím Jána Vojtaššáka internátna  nadväzovať a budovať na doterajších úspešných 

projektových aktivitách, ktoré sú v súlade s plánom Metodického združenia a Predmetovej 

komisie. 

  

   Škola dlhodobo spolupracuje s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Katedrou 

špeciálnej pedagogiky a participuje na riešení aktuálnych otázok vyplývajúcich zo súčasného 

edukačného procesu osôb so zdravotným znevýhodnením. Od roku 2007 je cvičným 

zariadením podieľajúcim sa na praktickej príprave študentov špeciálnej pedagogiky 

a pedagogiky jednotlivcov s mentálnym postihnutím. 

 

Škola organizuje projektové vyučovanie:  Zelená škola, kde  si žiaci budujú vzťah 

k životnému prostrediu. Triedia odpad, starajú sa o zeleň v okolí školy. Škola organizuje 

brigády, pripravuje súťaže tried  o najlepšie vytriedený odpad, súťaže o  zber vrchnáčikov od 

PET fliaš a súťaž tried v zbere papiera  s environmentálnym zameraním. O aktivitách školy, 
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významných dňoch spojených s ochranou prírody a životného prostredia sú žiaci informovaní 

prostredníctvom školských nástenných novín a internetovej stránky školy.  

V jeseni aj v zime sa organizuje  projektové vyučovanie : Ochrana človeka a prírody 

pre upevnenie fyzického a duševného zdravia , telesný a pohybový rozvoj žiakov a ich zdravý 

životný štýl.  

 

6. Spolupráca s rodičmi a 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, 1 zvolený zástupca nepedagogických 

zamestnancov školy  . Rada školy sa v priebehu školského roka stretáva minimálne 4 krát, v 

prípade potreby i viac krát. Práva a povinnosti Rady školy vyplývajú z ustanovenia zákona. 

Rada rodičov  pracuje na pôde školy od samotného vzniku školy. Na čele rady rodičov 

je výbor zložený z predsedu, podpredsedu a hospodára. Schôdze rady rodičov sa organizujú v 

pravidelných intervaloch minimálne dvakrát v roku. Triedne aktívy sú organizované 

priebežne podľa potreby počas školského roka. Navyše pred každou polročnou a koncoročnou 

pedagogickou radou sa organizuje stretnutie pedagogických zamestnancov s rodičmi.  

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

a mládeže so sluchovým postihnutím, 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.   

Katolícke pedagogické a katechetické centrum je organizáciou, ktorej  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 v škole ako v cvičnej škole.. 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna  má v rámci budovy 

školy k dispozícii tri kmeňové triedy, dve triedy majú interaktívne tabule. 

V škole sú zriadené tieto odborné učebne:  

1. Učebňa výpočtovej techniky, v ktorej sú počítače pripojené na internet. Je využívaná 

počas vyučovania v jednotlivých predmetoch i 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. 
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2. Rytmicko-pohybová miestnosť je vybavená zrkadlami a madlami. Má všestranné 

využitie  ( rytmicko-pohybové a hudobno-pohybové činnosti ). 

3. 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. 

4. Učebňa logopédie je určená na hodiny ILI. Táto učebňa je  vybavená špeciálnymi 

a kompenzačnými  pomôckami na systematickú prácu so sluchovo postihnutými deťmi. 

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

v predmetoch Výtvarná výchova a Pracovné vyučovanie. 

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

jemnej motoriky a tvorivosti žiakov. 

7. Knižnica - k dispozícii sú dve oddelenia, pre žiakov a pre pedagógov.  

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.Učebňa cudzieho jazyka je určená na výučbu cudzieho jazyka. Je vybavená 

interaktívnou tabuľou s pripojením na internet a obrazovými materiálmi, ktoré vo 

vyučovacom procese uľahčujú osvojovanie si nových informácii sluchovo postihnutým 

žiakom. 

9.Učebňa slovenského jazyka a literatúry je určená na výučbu slovenského jazyka 

a literatúry. V triede je interaktívna tabuľa s pripojením na internet a rôzne učebné 

pomôcky potrebné pre výučbu.  

10. Učebňa matematiky a fyziky je určená na výučbu matematiky a fyziky. V triede je 

interaktívna tabuľa s pripojením na internet a rôzne učebné pomôcky potrebné pre 

výučbu.  

 

 

 

8. Škola ako životný priestor 

 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím je školou internátneho typu.  Snaží 

sa poskytnúť žiakom príjemné prostredie, v ktorom sa budú dobre cítiť, čo zároveň dopomôže 

k tomu , aby dosahovali aj dobré vzdelávacie výsledky. Všetky dostupné informácie a aktivity 

školy sú zverejňované na internetovej stránke školy www.ssjvile.edupage.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 nielen 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 
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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) 

 

Naša škola si ako hlavný cieľ kladie úlohu vychovať všeobecne vzdelaných ľudí, ktorí 

sú schopní aj napriek svojmu handicapu integrovať sa do plnohodnotného života v 

spoločnosti. Špecifickým cieľom je prostredníctvom ILI odstrániť alebo aspoň zmierniť 

narušenú komunikačnú schopnosť, ktorá je spôsobená primárnym sluchovým postihnutím 

dieťaťa. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov so sluchovým 

postihnutím  na život.  Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať 

a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Pre deti so 

sluchovým postihnutím je príznačná znížená schopnosť verbálnej komunikácie a kvalita 

písomné prejavu. Prítomná je obmedzená slovná zásoba, prvky agramatizmu, ťažké 

abstraktné myslenie – ale aj veľká chuť niečo dokázať, zdokonaľovať sa a vyrovnať sa svojím 

vrstovníkom.  

Naším cieľom je dosiahnuť vzdelávacím programom zameraným na odstránenie 

komunikačných bariér znevýhodnených osôb, aby sa absolventi našej školy mohli 

plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce.   

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 

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. Formovať u žiakov so sluchovým postihnutím tvorivý životný štýl, 

vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Vychovávať žiakov v katolíckom duchu a v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 
Škola predstavuje komplexné zariadenie poskytujúce základné vzdelanie detí so 

sluchovým postihnutím vrátane vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Keďže ide o cirkevnú školu dôraz sa kladie na duchovnú a mravnú formáciu žiakov. Našim 

dlhodobým cieľom je vychovávať z detí, ktoré nám boli zverené, dobrých kresťanov 

a občanov vlasti, aby svoj život žili Bohu na slávu, im samým na spásu, rodičom a škole na 

radosť a vlasti na osoh. Pre zdokonalenie sa v tomto smere škola využije možnosť posilnenia 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
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predmetu Katolícke náboženstvo vo všetkých ročníkoch (viď učebný plán školy). Okrem 

tradičného vzdelávania poskytuje i mimoškolské aktivity založené na princípoch, že 

vzdelávanie je celoživotný proces, že každý jednotlivec nesie zodpovednosť za kvalitu svojho 

života. 

Vzhľadom  na to, že chceme vychovávať a vzdelávať žiakov so sluchovým postihnutím 

, je potrebné mať na zreteli elimináciu edukačných nedostatkov, ktoré vyplývajú z ich  

postihnutia. Pre budúci život v EU je potrebné propagovať vyučovanie cudzích jazykov 

efektívnym spôsobom, napríklad prostredníctvom projektového vyučovania na hodinách. 

Každý absolvent primárneho vzdelávania by mal zvládnuť základy jedného cudzieho jazyka, 

absolvent sekundárneho vzdelávania ovládať jeden jazyk aktívne .  

Škola bude podporovať zavádzanie a využívanie komunikačných a informačných 

technológií žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, pričom je z tohto dôvodu navýšený školský 

vzdelávací program. Škola bude ďalej podnecovať vyučujúcich k využívaniu dostupnej 

výpočtovej techniky vo všetkých predmetoch, hlavne tých, na ktoré má škola multilicenčné 

vzdelávacie programy. 

 

3. Profil absolventa 

 
Absolvent primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania so sluchovým 

postihnutím má osvojené kľúčové kompetencie (spôsobilosti), ktoré zodpovedajú profilu 

absolventa primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania s prihliadnutím na jeho 

sluchové postihnutie. 

V oblasti sociálnych komunikačných kompetencií ( spôsobilostí ) absolvent nižšieho 

sekundárneho stupňa vzdelania, s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia: 

- dokáže primerane komunikovať v slovenskom a v jednom cudzom jazyku, 

- dokáže primerane svojim potrebám komunikovať v posunkovom jazyku. 

V ďalších oblastiach absolvent primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania s 

prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia má osvojené aj tieto kompetencie: v 

oblasti kompetencií (spôsobilostí) riešiť problémy absolvent primárneho a nižšieho 

sekundárneho stupňa vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom 

okolí, ktoré vyplývajú aj zo sluchového postihnutia, adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia 

podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti. 

V oblasti sociálnych a personálnych kompetencií (spôsobilostí) absolvent primárneho a 

nižšieho sekundárneho vzdelania vie primerane veku používať svoje kompenzačné 

schopnosti. 

V oblasti pracovných kompetencií (spôsobilostí) absolvent nižšieho sekundárneho 

stupňa vzdelania si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy a s 

prihliadnutím na sluchové postihnutie, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje 

k uskutočneniu svojich cieľov. 

V oblasti kompetencií (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti absolvent 

primárneho a nižšieho sekundárneho stupňa vzdelania dokáže využívať technické 

komunikačné pomôcky a technológie, ktoré mu pomáhajú prekonať komunikačnú bariéru. 

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií žiaka so sluchovým postihnutím tvorí základný 

predpoklad pre prekonanie negatívnych dôsledkov sluchového postihnutia pre ďalší rozvoj v 

následných stupňoch vzdelávania resp. úspešnú inklúziu. 

 

 

4.     Pedagogické stratégie 
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Základnou myšlienkou stratégie ZŠ  pre žiakov so sluchovým postihnutím 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 kritické myslenie, 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 

 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. 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

 

V našej škole sú všetci žiaci žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

V odôvodnených prípadoch môže žiak školy postupovať v vzdelávaní podľa 

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

            IVVP v základnej škole   pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka 

internátnej  obsahuje: 

 základné informácie o žiakovi, jeho diagnózu 

 modifikáciu učebného plánu a učebných osnov 

 aplikácie špeciálnych vzdelávacích postupov 

 špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov 

 špecifiká organizácie a foriem vzdelávania 

 požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných  

pomôcok 

 zabezpečenie servisu odborníkov – špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, 

psychológa, logopéda a iných 

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

vyučujúci konkrétny predmet (alebo iný odborný zamestnanec). Za vypracovanie IVVP 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 v jednotlivých predmetoch a plánujeme ich postupne 

rozvrhnúť podľa náročnosti do príslušných ročníkov. 

 

  

 Prípravný, 1. 2. 3. 4. ročník 

Do jednotlivých predmetov  sú začlenené tieto témy : 
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 mediálna výchova 

 environmentálna výchova 

 dopravná výchova 

 ochrana života  a zdravia 

 osobnostný a sociálny rozvoj 

 multikultúrna výchova 

 tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých predmetoch bude nasledovné: 

 mediálna výchova : prírodoveda, informatická výchova,výtvarná výchova 

 environmentálna výchova : prírodoveda, matematika, výtvarná výchova, telesná 

výchova, hudobná výchova, slovenský jazyk 

 dopravná výchova : matematika, prírodoveda, komunikacné zručnosti 

 ochrana života a zdravia : prírodoveda, telesná výchova, katolícke náboženstvo 

 multikultúrna výchova: slovenský jazyk , komunikačné ručnosti, hudobná výchova 

 osobnostný a sociálny rozvoj: slovenský jazyk, komunikačné zručnosti, vlastiveda, 

katolícke náboženstvo, matematika, prírodoveda, telesná výchova 

 tvorba projektu a prezentačné zručnosti: výtvarna výchova, komunikačné 

zručnosti,telesná výchova 

 regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: hudobná výchova, vlativeda 

 

Samozrejmá je realizácia prierezových tém formou didaktických hier v prírode. 

 

5.  6.  7. 8. 9. ročník 

V 5. 6. 7. 8. 9. ročníku budú začlenené do jednotlivých predmetov tieto témy : 

 mediálna výchova 

 environmentálna výchova 

 osobnostný a sociálny rozvoj  

 ochrana života a zdravia 

 multikultúrna výchova 

 dopravnná výchova 

 regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

 

Zaradenie prierezových tém v jednotlivých predmetoch bude nasledovné 

 mediálna výchova : slovenský jazyk, výtvarná výchova, informatika  

 environmentálna výchova : výtvarná výchova, biológia, hudobná výchova 

                                              chémia, fyzika,dejepis, slovenský jazyk 

 osobný a sociálny rozvoj : katolícke náboženstvo, slovenský jazyk, matematika 

                                             komunikačné zručnosti, dejepis, biológia 

 ochrana človeka a zdravia : biológia, telesná výchova,dejepis,občianska výchova 

 multikultúrna výchova : slovenský jazyk, anglický jazyk, hudobná výchova, geografia, 

 dopravná výchova: matematika, geografia,technika, komunikačné zručnosti 

 regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra: hudobná výchova, geografia, 

                                                                         anglický jazyk, slovenský jazyk 

 tvorba projektu a prezentačné zručnosti: výtvarna výchova, telesná výchova 
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Realizácia prierezových tém formou účelových cvičení v prírode. 

 

Dopravná výchova  

 Realizácia sa uskutoční v objekte školy  na ihrisku. Prierezová tematika sa zrealizuje 

na konci školského roka. 

 Cieľom je pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov a 

ako cyklistov, pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 

všeobecne záväznými právnymi predpismi 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

 Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, najviac priestoru mu 

poskytuje predmet rímskokatolícke náboženstvo. Metódy a formy: vhodné cvičenia, 

modelové situácie, diskusie alebo hry.  

 Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s 

tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, pomáhať žiakom pestovať 

kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti  potrebné pre život 

a spoluprácu,  podporovať prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu 

šikanovania, agresivity, užívania návykových látok) v kresťanskom duchu.  

 

Environmentálna výchova 

 Prelína sa všetkými predmetmi, realizuje sa všetkými formami prostredníctvom 

jednotlivých tém alebo projektov. 

 Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať 

životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - 

chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám 

v prírode, starať sa o svoje okolie a pod. 

 

Mediálna výchova 

 Mediálna výchova si za cieľ kladie osvojenie schopností kompetentného 

zaobchádzania s médiami. Chceme, aby žiaci so sluchovým postihnutím  lepšie 

porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientovali, selektovane využívali ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje 

funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú. 

 

Multikultúrna výchova 

 Cieľom je priblížiť žiakom so sluchovým postihnutím slovenskú kultúru ako aj 

kultúru nepočujúcich a kultúru rôznych národov, žiaci majú byť schopní rozoznať, 

rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Edukačná 

činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé 

systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. 

 

 

Ochrana života  a zdravia 
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 V našej škole sa realizuje v rámci akcií: Veľkí učia malých, Eko-poldeň, Účelové 

cvičenie. Prierezovú tému napĺňa obsah: riešenie mimoriadnych situácií, civilná 

ochrana, zdravotná príprava, pohyb a pobyt v prírode. Cieľom je aj formovať 

predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti podporovaním účasti na 

športových súťažiach. 

 

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 
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1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov a práce žiakov 

Hodnotenie žiakov formuje ich postoje, rozvíja individuálne schopnosti a sebakontrolu. 

Hodnotenie žiakov prebieha v súlade so zákonom č. 7 /2009- R z 28. apríla 2009 na  

hodnotenie žiakov základnej školy.Príloha č. 4 k metodickému pokynu č. 7/ 2009-R Zásady 

hodnotenia žiakov zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole. 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 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  z predmetu, z ktorého mal robiť komisionálnu skúšku stupňom 

prospechu nedostatočný. 

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravné skúšky a neospravedlní sa do 

troch dní, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu. 

 

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. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
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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, 

 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:  rodičia vo všetkých ročníkoch 

vyplnia raz za štyri roky dotazník v ktorom sa budú hodnotiť podmienky vzdelávania,  

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 hneď 
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po maturitnej skúške. 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 

stredné školy. Každé dva roky uskutočníme tiež prieskum situácie na drogovej scéne a 

ďalších negatívnych spoločenských javov. V budúcom roku mienime uskutočniť medzi 

žiakmi a rodičmi prieskum stravovania našich žiakov. 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 

Počet hodín v ročníku 

ISCED 1 ISCED 2 

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

Človek a hodnoty 

Katolícke 

náboženst

vo 

2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 20 

+ 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 12,5 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a 

literatúra 
9 9 8 9 8 7 6 6 7 7 76 

Komunikačné 

zručnosti 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 

Anglický jazyk     3 3 3 3 3 3 18 

 3 3  4 4 3 3 3 3 3 3 32 

Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda  1 1 1 1      4 

Vlastiveda   1 1 1      3 

  0,5         0,5 

Človek a 

príroda 

Fyzika       1 2 2 2 7 

Chémia       1 1 1 1 4 

Biológia      1 1 1 1 1 5 

       0,5 1   1,5 

Človek a 

spoločnosť 

Dejepis      1 1 1 1 1 5 

Geografia      1 1 1 1 1 5 

Občianska náuka      1 1 1 1 1 5 

         0,5  0,5 

Matematika a práca 

s 

informáciam

i 

Matematika 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 

Informatika      1 1 1 1 1 5 

Informatická 

výchova 
  1 1 1      3 

    1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 5 

Človek a 

svet práce 

Pracovné 

vyučovani

e 

    1      1 

Svet práce      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Technika      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

      1 1   1 3 

Školský učebný plán 
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Vzdelávacia oblasť Predmet 

Počet hodín v ročníku 

ISCED 1 ISCED 2 

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

Umenie a  

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Rytmicko-

pohybová 

výchova 

1 1         2 

Hudobná výchova   1 1 1 1 1 1   6 

Výchova umením         1 1 2 

         0.5 0,5 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 

výchova 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            

 

Voliteľné hodiny  5 5 5 7 5 6 6 6 6 6 57 

SPOLU  22 23 24 25 27 28 29 30 30 30 268 

 

 

 

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 

 

  

Poznámky: 

Okrem poznámok k rámcovým učebným plánom uvedených v príslušných štátnych     

vzdelávacích programoch platia tieto poznámky: 

1. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre 

každý učebný plán. Taktiež celkový počet hodín je presne daný. . 

2. Na výučbu cudzích jazykov možno spájať žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

3. Pri vyučovaní matematiky je možné v 8. a 9. ročníku vytvárať z rôznych tried skupiny 

žiakov podľa ich schopností a študijných výsledkov. 

4. Pri vyučovaní výtvarnej výchovy ako aj výchovy umením na počítačoch delíme triedu 

na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak. 

5. Predmet výchova umením možno vyučovať v jedno až dvojhodinových celkoch. 

Predmet môžu striedavo vyučovať učitelia výtvarnej a dramatickej výchovy. 

6. Predmet hudobná výchova nie je povinný. Namiesto hudobnej výchovy sa môže 

vyučovať pohybovo-dramatická výchova, dramatická výchova, rytmicko-pohybová 

výchova alebo sluchová výchova. Návrh schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v 

pedagogickej rade. 

7. Predmet telesná a športová výchova možno nahradiť predmetom zdravotná telesná 

výchova. Návrh schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. 
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 8. Špecifický predmet Individuálna logopedická intervencia sa vyučuje v rámci 

voliteľných hodín. Vyučuje sa v rozsahu dvoch až piatich hodín týždenne, pričom 

hodiny sú delené. Učiteľ alebo školský logopéd pracuje so žiakmi individuálne, na 

základe logopedickej diagnostiky. 

 9. Frekvencia cvičení na hodine Individuálna logopedická intervencia so žiakmi 

vyplýva z učebného plánu a rozvrhu hodín. V prípade ťažkého stupňa narušenej 

komunikačnej schopnosti je možné vykonávať logopedickú terapiu aj častejšie ako 

stanovuje učebný plán. Potom je určenie frekvencie cvičení v kompetencii riaditeľa 

školy. Dĺžka logopedických cvičení je závislá od veku a schopností dieťaťa, 

logopedickej diagnózy a prípadne iných špecifík dominantného alebo iného 

postihnutia dieťaťa. Obsah logopedických cvičení musí byť v súlade s mentálnymi 

a komunikačnými schopnosťami žiaka, bez ohľadu na fyzický vek. 

10. Predmet Individuálna logopedická intervencia vyučuje logopéd, t.j. absolvent 

vysokoškolského štúdia so štátnou záverečnou skúškou z logopédie alebo surdopéd, 

ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 

pracovníkov v súlade s platnou legislatívou. 

11. Na základe § 94 ods.2 písmena b) zákona č.245/2008 Z.z. a bodu 12.1 Štátneho 

vzdelávacieho programu pre primárny stupeň základnej školy ISCED 1 a Štátneho 

vzdelávacieho programu pre nižší sekundárny stupeň ISCED 2 z 30. júna 2008 v 

prípade potreby základné školy, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so sluchovým 

postihnutím vo svojich školských vzdelávacích programoch môžu zvýšiť počet 

voliteľných hodín o 1 až 3 hodiny týždenne. 

12. V individuálnych prípadoch je možné využiť § 5 ods.3) písmeno e) zákona 

č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Pri rozhodnutí 

riaditeľa sa prihliada individuálne na výsledky špeciálno-pedagogickej diagnostiky, 

vyjadrenie rodičov a pedagogickej rady. Tomuto žiakovi sa odporúča využívať 

ušetrené hodiny na posilnenie výučby iného predmetu, ktorého obsah učiva sa nemení. 

13. Voliteľné hodiny v školskom vzdelávacom programe sú spravidla delené. Na 

voliteľných hodinách v školskom vzdelávacom programe sú žiaci rozdelení na dve 

skupiny tak, aby mohla byť zohľadnená požiadavka individuálneho prístupu ku 

žiakom so sluchovým postihnutím. 

14. U tých žiakov so sluchovým postihnutím, u ktorých sa predpokladá, že po ukončení 

základných škôl budú pokračovať vo vzdelávaní na stredných odborných školách, sa 

na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania odporúča v rámci školských 

vzdelávacích programov vo všetkých ročníkoch vyučovať predmety zo vzdelávacej 

oblasti Človek a svet práce. 
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OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE PRÍPRAVNÝ ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO 

SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 
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                                            KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

prípravný ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 0 v prípravnom ročníku  

Školský vzdelávací program: 2 (rozšírené o 2 vyučovacie hodiny ) 

 

 

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).ZŠ 

2.  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. 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, 

Učebné osnovy  
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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 

 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 
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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 

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 
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existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim 

životom 

kultúrne kompetencie: 

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: 

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 
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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 

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 
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• 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 

• 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. 

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: 
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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 

• 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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

prípravný  ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 8 

Školský vzdelávací program: 9 (rozšírený o 1 vyučovaciu hodinu)   
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1. Charakteristika predmetu 
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy pre žiakov 

so sluchovým postihnutím je naučiť žiakov spisovnú podobu slovenského jazyka, osvojiť si 

správny pravopis a gramatiku a  najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností  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 tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok na preniknutie 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 slovenskom 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 

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. 

  

2. 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 pre žiaka so sluchovým 

postihnutím  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) 
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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. 

          Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať 

k hlbšiemu poznaniu  slovenského  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. Obsah vzdelávania 

Slovenský  jazyk v prípravnom.ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím sa člení na 

dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že  jedna vyučovacia  hodina obsahuje 

obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti 

preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, 

môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie 

časti. 

Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského: 

 

1. čítanie – písanie 

2. písanie – čítanie 

3. písanie – čítanie – písanie 

 

Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou 

súčasťou  týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. 

To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce 

z týchto zložiek: 

 rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov 

 rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní 

neobmedzuje len  na okruh slov  doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i 

výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú 

 zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE. 

 prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi 

útvarmi primeranými  veku,   najmä  so  zameraním  na  ich  citové   pôsobenie.  

Využíva  k  tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a  inú  vhodnú detskú  

literatúru, najmä od slovenských  autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, 

kladie otázky, dbá na  formovanie postojov k čítaniu s porozumením. 

 

Pre syntetickú metódu: 

1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti, prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia 

2. Veta, slovo, slabika 
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3. Analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach 

– rozlišovanie a určovanie prvej hlásky slova, prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia 

4. Cvičenie sluchového rozlišovania prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia  a zrakového rozlišovania  

5. Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných 

obrázkov a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia 

6. Sluchová syntéza hlások do slabiky podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

7. Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania 

8. Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov 

 

Cieľom prípravného ročníka je osvojovanie si čítania : 

1. Využívanie   písmen   veľkej   tlačenej  abecedy  pri  čítaní  pre  uľahčenie  

a urýchlenie chápania princípu čítania v budúcom 1.ročníku  

2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy  

 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti: v prípravnom ročníku 

 

             Žiak:   

 pozná a vie prečítať písmená veľkej tlačenej abecedy okrem hlásky, DZ, DŽ, CH, X, 

W 

 pri čítaní vie spájať veľké tlačené písmená do slabík 

 vie prečítať dvojslabičné slovo napísané veľkým tlačeným písmom 

 chápe význam tohto slova 

 

 

 

PÍSANIE 

 

 Obsah písania v prípravnom ročníku je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie 

predpokladov  na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom období. Spočíva 

predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov: 

1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na: 

zlepšenie jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol  v období nácviku 

písania zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie  

2. nácvik  písania  prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen 

v postupnosti od jednoduchých po zložitejšie  

3. Rozvíjanie  analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie v 

jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách. 

4. Písanie veľkých tlačených písmen  

 

 

Cieľom písania v prípravnom ročníku je: 

1. Odpis veľkých tlačených písmen slabík a slov 

2. Písanie veľkých tlačených písmen okrem hlásky DZ, DŽ, CH, X, W 

3. Spájanie veľkých tlačených písmen do slabík a dvojslabičných slov 

4.Písanie veľkých tlačených písmen, slabík podľa diktovania za pomoci daktylu 

prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia 
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Požiadavky na vedomosti a zručnosti v prípravnom ročníku: 

Žiak vie používať veľké tlačené písmená okrem hlások DZ, DŽ, CH, X, W 

 

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky: 
  Žiakom so sluchovým postihnutím,  oneskoreným psychomotorickým  vývinom a 

 poruchou  jemnej  motoriky  potvrdenou  psychológom, umožňujeme  vyjadrovať  sa   

pomocou  veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na jemnú motoriku ruky podstatne menšie 

nároky . 

U žiakov s poruchou jemnej motoriky prihliadame na úroveň grafického prejavu podľa 

 ich možností a schopností. 

 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 
Poznámka: Túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne dlhodobú, 

v prípravnom  za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä z pohľadu 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí so sluchovým postihnutím. Vymedzenie presných  

požiadaviek na vedomosti a zručnosti by mohlo byť v prípade mnohých detí so sluchovým 

postihnutím diskriminujúce. 

 

 Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

prípravný ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 3 (rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a  rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov s prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u  žiakov.  

Počujúci človek nevie dostatočne oceniť význam sluchu, nevie a neuvedomuje si 

následky absencie sluchu. Dieťa so sluchovým postihnutím má narušenú sluchovú funkciu 

a tým je narušený i jeho interaktívny vzťah s prostredím. Čím je ťažšia sluchová porucha, tým 

je väčšie obmedzenie postihnutého človeka s prostredím, v osobných kontaktoch. Preto je 

narušená jeho komunikácia. Následky sluchovej poruchy v oblasti psychiky sú veľmi 

podceňované, patria k najvážnejším zo všetkých postihnutí. Sluchové postihnutie je pojem, 

ktorý zahŕňa rozličné narušenia sluchového orgánu. Deti a žiaci so sluchovým postihnutím na 

tunajšej škole majú ťažkosti v oblasti počutia, v  rečovej úrovni, v komunikácii. Snaha 

pedagógov sa nezameriava len na kompenzáciu sluchovej straty, ale obsahuje komplexnú 

stimuláciu osobnosti dieťaťa. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

v porovnaní s bežnou základnou školou má zložitejšiu úlohu: buduje reč a slovnú zásobu detí, 

ale zároveň podporuje pozitívne sebahodnotenie a sociálne učenie. 

Pre deti so sluchovým postihnutím je príznačná znížená schopnosť verbálnej 

komunikácie a kvalita písomného prejavu. Prítomná je obmedzená slovná zásoba, prvky 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 32 

agramatizmu, ťažké abstraktné myslenie – ale aj veľká chuť niečo dokázať, zdokonaľovať sa 

a vyrovnať sa svojim vrstovníkom. 

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a  učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách (hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu. 

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách,  kde sa 

opakujú gramatické  javy osvojované v slovenskom jazyku a literatúre a iných predmetoch, 

najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej využiteľnosti. 

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej 

metódy práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa  možností  a predpokladov 

žiaka. Podľa možností a  predpokladov žiaka sa  komunikácia so žiakom rozvíja všetkými 

dostupnými komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, 

prstovou abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými 

znakmi,   neverbálnou komunikáciou,   pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami.

   

2. Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 

 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 

 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 

sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 
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3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov primárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné zručnosti získané na  vyučovaní 

slovenského jazyka, prírodovedy a matematiky. 

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie.  

Prehľad tematických celkov 

 

I. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 

Rozvíjanie zrakového  vnímania -  priraďovanie,  vyberanie  a   radenie,  porovnávanie, 

skladanie,  výcvik  priestorovej  orientácie,  odzeranie. 

 

Rozvíjanie sluchového vnímania 

 identifikácia rozlišovanie zvukového podnetu, 

 vnímanie vibrácií hmatom i sluchom, 

 vnímanie hudobných i nehudobných zvukov, 

 vnímanie a rozoznávanie sily zvuku (hudby), 

 vnímanie a rozoznávanie hlbokých a vysokých tónov, dlhých a krátkych tónov, 

 rozlíšenie počtu zvukov (málo - veľa), 

 vyjadrovanie napodobňovaním zvukovými nástrojmi, alebo predmetmi tempa , rytmu, 

sily zvuku, 

 rozvíjanie schopnosti reagovania pohybom na zvuk rytmických nástrojov, na rýchle 

a pomalé tempo hudby, 

 rytmizácia  riekaniek  s pohybovým  vyjadrením, 

 počúvanie  hudby (zrakom, hmatom, sluchom), 

 rozlišovanie  slov podľa zvuku, 

 rozlišovanie  hudobných a nehudobných zvukov. 

 

Rozvíjanie hmatového vnímania - poznávanie základných kvalít - hmotnosti, teploty, veľkosti 

predmetov, ich povrchu, polohy, smeru a umiestnenia. 

 

II. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku 
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Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie. 

  

III. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku  

Chápanie pojmov.  

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

 

IV. Rozvíjanie expresívnej zložky reči (v hovorenom jazyku, v posunkovom 

jazyku) 

Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 

Tvorenie otázok a odpovedí. 

Tvorenie viet. 

Podporovanie samostatného vyjadrovania. 

Rozprávanie podľa obrázku. 

Rozprávanie krátkeho príbehu. 

Dialóg na danú  tému. 

Dialogická reč - spresňovanie, obohacovanie úrovne slovníka, spresňovanie  gramatickej 

štruktúry, otázok  rozvíjanie  chápania  zmyslového obsahu  dialógu a určených rečových 

situácií. Pantomíma - kombinácia s posunkami, kombinácia s dramatizáciou, kombinácia s 

psychodrámou (monológ, výmena rolí, svedomie, zrkadlo),  kombinácia  s výtvarným  

prejavom ,   kombinácia  s tancom. 

V. Rozvíjanie slovnej zásoby( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Aktívna slovná zásoba 

Pomenovanie konkrétnych predmetov, predmetov na obrázkoch,  javov, dejov.  Vyhľadávanie 

protikladov. Vytváranie asociácií. 

Pasívna slovná zásoba 

Oboznámenie  s  významom slova ( posunku),  identifikácia  slova ( posunku) , identifikácia 

predmetov podľa opisu,  synonymá. 

Potencionálna  slovná  zásoba 

Uskladňovanie štrukturálno-sémantickej analýzy odvodených  slov ( posunkov) . 

Prenášanie významu pri stretnutí s  viacvýznamovým slovom ( posunkom). 

Odhad významu nového slova ( posunku ) na základe situácie alebo obsahu. 

Porovnávanie nového významu so starým ( v podmienkach obsahu), podobnosť na základe 

vonkajších znakov, podobnosť podľa funkcie. 

 

VI. Orientácia a neverbálna komunikácia 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. 

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch,  mapách a náčrtkoch. 

 

VII. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím 

Interpretácia umeleckého zážitku v rôznych komunikačných formách (návšteva divadla - 

balet, pantomíma), výstavy. 

 

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou 

individuálneho prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa 

používajú také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu 

každého žiaka a interakčnokomunikatívne vzťahy medzi žiakmi. 

 Predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 
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Proces 

Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému 

systému, čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú 

potrebné pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štrukturovaná osnova vytvára 

dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa 

o dosiahnutie optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo 

najčastejšie vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich  

predpokladov a schopností. 

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci  prispieva k tomu, aby žiaci  

mali  po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete. 

Na  zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú 

zistiť, na akej  rovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. 

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého 

pedagogického  procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka. 

 

 

 

                                                 MATEMATIKA 

                                                               prípravný ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 4 

Školský vzdelávací program: 4  

 

 

1. Charakteristika  predmetu 

Učebný predmet matematika v prípravnom až 4.ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím  je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na 

využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov so sluchovým postihnutím. 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. 

 Učebný predmet matematika v rámci primárneho vzdelávania zahŕňa 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s objektmi rozvíjajúce 

matematické kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.) 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, myslenia 

a rozvoj algoritmického myslenia 

 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 

východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 
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 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

 

 

 

2. Ciele  predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch prípravný až 4. je naučiť žiakov tým 

poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na 

samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. 

  

 Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby, sa realizovali najmä tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

 Používanie slovenského jazyka a odborného jazyka zodpovedá druhu a stupňu 

sluchového postihnutia, správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej 

symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie 

pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov 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 rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. 

 Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. 

 Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie 

reálnej situácie, tvorby matematických modelov na úrovni ich komunikačných 

zručností a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. 

Dostať sa bližšie k dennej praxi. 

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 

schopností žiakov, vrátane ich komunikačných zručností , 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 na úrovni ich 

komunikačných zručností , k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a 

vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. 

 Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie na úrovni ich komunikačných zručností, dôvera vo 

vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom 

kontexte. 

 Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah 

ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, 

permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, 

medzi inými aj našim Slovenskom. 

 

 Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím má 

smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch 

realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a 

celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. 
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3. Obsah vzdelávania 

Vzdelávací obsah matematika v prípravnom až 4. ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne 

vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický 

okruh: 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 Geometria a meranie , 

 Kombinatorika, 

 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

  

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva 

významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito 

číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. 

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci 

majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických 

zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a 

diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 

rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, 

odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané 

metrické úlohy z bežnej reality.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím je Kombinatorika. Tento tematický okruh sa objavuje len v podobe 

úloh. Žiaci takéto úlohy riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom 

vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadavajú, rôzne 

zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.           

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa objavuje v len podobe úloh. Žiaci riešia 

úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z 

matematiky a zo životných situácií. 

 

 

Prípravný ročník 

( 4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. Prirodzené čísla 1 až 10 

Prirodzené čísla 0 – 10. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie skupín 

vecí, ...o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel 0 – 10. Riešenie úloh na 

porovnávanie (viac, menej rovnako). 

 

II. Sčítanie a odčítanie 

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 s upozornením na prechod cez 5. Propedeutika 

vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. Slovno-obrazové 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. 

 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Dichotomické triedenie premetov, podľa jedného znaku (modré, nie sú modré). 

Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto 

postupnostiach pozorovaním. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- náročnosť formulácie slovných úloh prihliadať  druhu a stupňu sluchového postihnutia žiaka 

a úrovni jeho komunikačných zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

prípravný ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

 

1. Charakteristika  predmetu 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov 

dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, 

vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných 

aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné 

aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský 

záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej 

strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení 

súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

            Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových 

výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách 

(výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, 

architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem 

dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 

obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné 

činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie 

vlastných predstáv. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú 

operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného 

dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje 

vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 

vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú 

sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia 
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a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na 

úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

Metodické východiská predmetu sú: 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných 

a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné 

koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne 

(konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj 

koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie 

nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 

prevažuje cieľ kognitívny. 

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných 

predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen 

s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) 

ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými 

postupmi Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo 

vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre 

synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré 

nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. 

 

b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska: 

- osobnosti a veku žiaka, 

- edukačných cieľov, 

- kultúrno-spoločenskej reality. 

 

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) 

jedinečnú možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 

 koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

 kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...), 

 kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

 kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse 

a názoroch iných ľudí), 

 kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém 

(prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom 

zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. 

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie 

jazyku, vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného 

vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v 

prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv 

dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho 

začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie 

nových pohľadov na svet. 

 

2. Ciele predmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

 Kognitívne ciele 
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Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať 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. 

 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť 

vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej 

výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú 

vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého 

výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje 

riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), 

vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri 

štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke 

zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a 

tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, 

s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne 

jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) 

učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b).  

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové 

úlohy, mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného 

priebehu úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku 

(pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej . 

 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

(*číslovanie edukačných tém zodpovedá ich zaradeniu v metodických radoch v metodickej 

prílohe osnov, ktoré zohľadňuje aj edukačné témy odporúčané do školského 

vzdelávacieho programu) 
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metodické rady Prípravný ročník 

1. 

výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

0.1. škvrna a tvar /vyhľadávanie a dopĺňanie/ 

0.2. obrys /pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov rôznych 

tvarov/ 

0.3. farba /lokálny tón, zoznámenie s farbami a farebnou 

hmotou 

2. 

výtvarný jazyk-

kompozičn

é 

princípy 

a možnosti 

kompozície 

0.4. plocha a tvar /vyhľadávanie zvoleného tvaru/ 

0.5. vytváranie kompozície z tvarovpísmen 

 

0.6. 

uvedomenie si formátu 

4. 

podnety 

výtvarného 

umenia 

0.7. akčná maľba 

/ gesto, škvrna/ 

5. 

Synestetické 

podnety 

0.8. hmat 

/tvar, povrch, vo vzťahu navzájom a k motívu 

6. 

tradícia 

a identita 

/kultúrna 

krajina 

0.9. výtvarná reakcia na prostredie školy 

  

 

CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 

 

Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť 

schopný zaujímať postoje: 

 

 Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a 

vizuálnej kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej 

jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

 

            Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových 

vzťahoch, 

 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a 

materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové 

pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo 

výtvarných programoch počítača ...), 
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 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, 

sochy, reliéfu, 

 prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

 vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických 

kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, 

remeselné tradície). 

 

 Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov 

(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

 

             Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

 tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové 

usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu 

samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp 

(rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v 

závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a 

smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna farba, tekutá 

farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne modelovacie 

hmoty a pod.), 

 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa 

videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov 

(detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné 

tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa 

šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, 

transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar, 

geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať 

novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie, 

 vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej 

skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny 

miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné 

kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), 

materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, 

hladká, vzorovaná ...), 

 komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 

 vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového 

vytvárania (objekt, model), 

 vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

 zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – 

menšie, vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov, 

 pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 

 

Technické zručnosti 

             Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

 zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, 

pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

 vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami, 
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 kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového 

rukopisu(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,) 

 zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, 

trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v 

asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

 zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez linorez a pod.), 

 zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov 

(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov, 

 zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a 

maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné 

filtre.) 

 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania 

zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového 

posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 

 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

 v hovorenej alebo posunkovej reči pomenovávať postupy a výsledky vlastnej 

výtvarnej činnosti – motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, 

strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne 

druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej 

tlače ...); 

 opísať jednoduché technické postupy a ich výsledný výraz, 

 voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 

 interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, 

nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

 vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého 

tvaru, figurácie a pod.), 

 kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová 

podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.), 

 priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených 

kritérií 

 cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 

príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia), 

 analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), 

tvarov, materiálov, mierky, 

 vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči 

tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom), 

 hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, 

dizajnom. 

 

 Postoje 
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Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k 

tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické 

riešenie, a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. 

Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje 

prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula. 

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

 

RYTMICKO – POHYBOVÁ VÝCHOVA 

 prípravný  ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Rytmicko – pohybová výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 vyučovacia hodina - Hudobná výchova 

Školský vzdelávací program:1  vyučovacia hodina - Rytmicko – pohybová výchova 
 

 

1. Charakteristika predmetu  

Rytmus je elementárnym javom v prírode aj v živote. Rytmus patrí k základnému zvukovému 

materiálu vo výstavbe reči, spolu s ostatnými modulačnými faktormi. Tesné spojenie reči s 

pohybom je zrejmé z gestikulácie a najmä z neslovnej komunikácie. Súvislosť pohybu s rečou 

je však podstatne hlbšia než len výrazová. Ide tu o fyziologické vzťahy – práve pohybový 

zmysel sústreďuje a integruje rečové výkony. Z vývinu reči je známe, že dieťa začína rozvíjať 

svoju reč práve vtedy, keď sa začína viac pohybovať. 

U žiakov so sluchovým postihnutím sa vytvorili základné biologické rytmy, ktoré môžu 

byť východiskovou bázou pri budovaní rytmu reči, rytmu motoriky a rytmu kultivovaného 

pohybu. Keďže sa rytmus realizuje v rôznorodých formách pohybu, je potrebné vychádzať zo 

sústavného vytvárania a upevňovania stereotypu uvedomeného spájania rytmu s pohybom. 

Vnímanie rytmu je sprostredkované prostredníctvom sluchovej, zrakovej, taktilnej, pohybovej 

a vibračnej stimulácie. 

Rytmicko – pohybová výchova je výchova k rytmu a pohybu prostredníctvom hudby aj 

prvkov muzikoterapie. Tancom a rytmickými pohybmi formujeme pohybové zručnosti a 

správanie žiakov. 

V primárnom vzdelávaní je potrebné vychádzať zo základných princípov: 

-vzbudzovanie sluchovej pozornosti, vytváranie asociácie medzi zvukom a výkonom 

-uskutočňovanie rytmického pohybu podľa zvukového podnetu 

 

2. Ciele predmetu 

- Stimulácia rytmicko – motorickej koordinácie 

- Rozvinúť cit pre rytmus a koordinovať hrubú a jemnú motoriku 

- Rytmicko – pohybové cvičenia spájať s hovorenou rečou 

- Získavať zmysel pre melódiu a rytmus 

- Rozvíjať svoj osobný prejav a komunikáciu, ktorých hodnota nie je meraná podľa 

hlasitých rečových schopností 
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 Kognitívne ciele 

Poznávať svet zvukov a hudby na princípoch detskej hry a jej rôznych foriem. 

Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

vedomostí, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

komunikačný prostriedok bez nároku na definíciu pojmov Prispievať k rozvoju osobnosti 

žiaka, k rozvíjaniu hudobných schopností 

 Socioafektívne ciele 

Uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť. 

Získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

prezentovať vlastnú prácu. Chápať umenie ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho 

života 

 

 Ciele rozvíjajúce senzomotorické učenie: 

Na základe senzomotorických hier rozvíjať zvukovo-motorické, taktilno – motorické a 

zrakovo-motorické kompetencie formou cvičení, hier a činností. 

 

Základným zámerom rytmicko-pohybovej 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 

- Vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení - s poéziou, výtvarnými 

dielami, tancom 

 

3. Obsah vzdelávania 

Dychové cvičenia. 

Rozvíjanie sluchovej pozornosti a vnímania. 

Rytmizácia riekaniek, vyčítaniek. 

Reprodukovanie rôznych rytmov na sluchové podnety 

Spoločný spev s učiteľom. 

Spievanie s rôznou hlasitosťou. 

Zoznamovanie sa s technikou hry na jednoduché hudobné nástroje (napodobňovanie). 

Vystihnutie rytmu tlieskaním, udieraním. 

Vyjadrenie hudby prirodzeným pohybom, dramatizáciou, pantomímou, bábkohrou. 

Počúvanie hudby, pesničiek. 

Poznávanie známych piesní podľa úryvkov textu. 

Nácvik jednoduchých tančekov. 

 

Učivo nie je  rozdelené do tematických celkov. Predmet sa vyučuje 1 hodinu týždenne / 

33hod. ročne. 

 

Odporúčané organizačné formy a metódy práce 

1. Skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných, divadelných 

podujatí 

2. Zážitkové, kognitívne metódy, skúsenostné metódy, metódy hrania rolí, metódy 

osvojovania piesní, informačno-receptívna metóda, improvizácia 

 

Vokálne činnosti 

Obsah 
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 základy speváckeho dýchania, držanie tela, artikulácia 

 práca s hlasom, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry 

 hudobný rytmus 

 orientácia v grafickom zázname rytmu, určovanie rytmu 

 

Inštrumentálne činnosti 

Obsah 

 hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas reprodukcie i produkcie 

 štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého sveta, sveta 

rozprávok 

 hra a tvorba jednoduchých sprievodov k piesňam 

 tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam 

 

Rytmicko – pohybové činnosti 

Obsah 

 reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta 

 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne 

 vytáranie jednoduchých sprievodov hrou na tele 

 pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

pomaly, rýchlo 

 pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady so sprievodom učiteľa 

 vnímanie rytmu slov, vnímanie rytmu slabík, ktoré sa spájajú v slovo 

 grafické vyjadrenie vnímaného rytmu – morzeovka, spojenie slov s rytmickým 

pohybom („fonetický grafizmus“) 

 

Percepčné činnosti 

Obsah 

 rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev,.... 

 vnímať vibrácie hmatom i sluchom 

 poznať a rozlišovať bicie a rytmické nástroje /so zrakom a bez zraku/ 

 lokalizovať zvuk, určiť jeho zdroj 

 

Hudobno – dramatické činnosti 

Obsah 

 využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu 

 

Kompetencie Výkon 

Vokálno-intonačné činnosti 

Získať základné zručnosti a návyky. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry 

v živote 

človeka. 

Poznať hodnoty nôt , 

( celá, štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, 

polová + pomlčky), mená nôt, C-dur stupnice, 

husľový kľúč, basový kľúč, 2/4, 4/4, ¾ takt. 

Poznať 10 detských a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry 

v živote človeka. 
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Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na ne. 

Vedieť napodobniť rytmické motívy 

Rytmicko-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Pohybom vyjadriť náladu hudby. 

Pohybom správne reagovať na hudbu. 

Vedieť rytmicky a pohybovo vyjadriť 

20 

riekaniek, prípadne pesničiek 

Percepčné činnosti 

Podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

sluchom rozoznať druhy ľudského hlasu, 

základné sláčikové, dychové, bicie hudobné 

nástroje, klavír. 

Dokázať vystihnúť náladu piesní a 

hudby 

Hudobno-dramatické činnosti 

Integrácia dramatického textu, piesne a pohybu. 

S pomocou učiteľa pripraviť 

jednoduché 

hudobno-dramatické vystúpenie. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 prípravný ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová  výchova 

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. Ciele  predmetu 
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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. 

 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti 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 aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, 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 výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 

Ďalšie ciele sú: 

 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. 

 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

 má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 

 dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair – play, je tolerantný 

k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti 

účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej 

akcie, 

 má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať 

a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase, 

 má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 

predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť, 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 49 

 dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia, 

 pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu. 

 

Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými 

kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom 

 

 

Komunikácia v slovenskom jazyku : 

- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami, 

- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, 

- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale 

i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.). 

 

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky: 

- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom 

a pohybom, 

- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach, 

- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch. 

 

 

 

Digitálna kompetencia: 

- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich 

so športovými aktivitami. 

 

Naučiť sa učiť: 

- aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 

- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. 

 

Spoločenské a občianske kompetencie: 

- vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap., 

- vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových 

aktivitách, 

- vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 

- byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so 

športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek 

a formulovaní svojich názorov. 

 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 

- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové 

aktivity v rôznom prostredí 

- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 

 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 
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- mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou 

kultúrnej gramotnosti človeka. 

 

 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Prehľad tematických celkov (TC) 

 

I.. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

II. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Časová dotácia 

Tematický celok (TC) 
prípr. 

Ročník 

Základné lokomócie a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné 

športové hry 30% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 15% 

Psychomotorické cvičenia a hry 15% 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové 

činnosti 10% 

 

 

I.  Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Kompetencia: 

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako 

elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia 

(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne 

zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), 

poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport. 

 Vedomosti: 

- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 

- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 

- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 

- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží, 

- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach. 

 Schopnosti a zručnosti: 
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- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií 

a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia), 

- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore, 

- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu, 

- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí, 

- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly ap.), 

 

 

 

 Postoje : 

- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú 

a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si 

zdravia, 

- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, 

efektívnejšiu komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 

 

 

II.  Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH) 

(Tradičné aj netradičné hry) 

Kompetencia: 

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť 

spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním 

a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych 

situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady 

kultúrneho správania sa na športových podujatiach. 

 Vedomosti: 

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať, 

- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe, 

- správna technika základných herných činností jednotlivca, 

- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, 

- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier, 

- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach, 

- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier, 

- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách, 

- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním, 

- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách, 

- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať. 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka, 

- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, 

- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák, 

- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera. 

 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) 

Kompetencia: 
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Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), 

intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať 

v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu. 

 Vedomosti: 

- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových 

prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných 

pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí 

v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností 

s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti, 

- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, 

v rôznych obmenách 

- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie. 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových 

činností človeka, 

- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine, - 

prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb. 

  

IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových 

činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 

pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, 

sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. 

 Vedomosti: 

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybove 

činnosti,  

- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí – poznať 

a vedieť pomenovať, 

- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie 

zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch), 

- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility, 

- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách, 

- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania, 

- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť, 

- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu. 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 
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(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, 

lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. 

 Vedomosti: 

- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných 

plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase, 

- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej 

druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, 

cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase, 

- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so 

snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové 

zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase, 

- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky 

o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie 

o možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase, 

- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové 

zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania 

v rôznych obmenách 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych 

pohybových aktivít 

- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru 

- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie 

pohybu, interpretácia, kreativita 

- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími 

aktivitami 

- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, 

ochrana prírody. 

   

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 
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OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE 1.ROČNÍK  ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV 

SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 
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KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
1. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 0,5 v prvom ročníku 

Školský vzdelávací program: 2 (rozšírený o 1,5 vyučovacej  hodiny v prvom ročníku) 

 

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).1. ZŠ 2. 

ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ. ZŠ 7. ZŠ 8. 

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

2.  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. 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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 56 

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

1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY 

dotácia hodín: 8 hodín 

Ciele témy: 

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 

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 
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• 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 

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 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim 

životom 

kultúrne kompetencie: 
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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: 

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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 59 

• 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 

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 
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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 

• 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: 

kultúrne: 

Žiak 

• intuitívne vníma symbolickú reč legendy 

kompetencie k riešeniu problémov: 
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Žiak 

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si 

• 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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 1. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 8 

Školský vzdelávací program: 9 (rozšírený o 1 vyučovaciu hodinu)   

 

 

1. Charakteristika predmetu 
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy pre žiakov 

so sluchovým postihnutím je naučiť žiakov spisovnú podobu slovenského jazyka, osvojiť si 

správny pravopis a gramatiku a  najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností  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 tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok na preniknutie 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 slovenskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky 
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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 

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. 

Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím má 

prioritné špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných 

kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského 

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

z viacerých  aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov 

pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci 

zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. 

Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného vzťahu 

k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k slovenskému jazyku, ako nositeľovi národných 

tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je základným nástrojom 

gramotnosti a  zároveň slúži aj  ako  prostriedok  dorozumievací a komunikačný. Na hodinách 

písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na 

dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v 

krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, 

vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.  

 

2. 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 pre žiaka so sluchovým 

postihnutím  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 
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 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. 

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať 

k hlbšiemu poznaniu  slovenského  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 

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania 

slovenského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Zaraďujeme sem: 

 

Poznávacie a rečové kompetencie 
Percepčno-Motorické zručnosti 

 1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike 

odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

 1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

 2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ 

 

Analytické zručnosti 

1. Fonologické schopnosti – s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia 

analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu 

a aliterácií   

2. V prípravnej etape nácviku čítania s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním dostupného 

sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. 

Ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským 

schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to v stúpajúcej náročnosti od 

slabík po jednoduché slová. 

Tvorivé zručnosti 

 1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) s prihliadnutím 

na druh a stupeň sluchového postihnutia 

 2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu) 

 3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

 4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a 

snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, 

gestikuláciu, pohyb. 

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 
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postihnutia 

 1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a výslovnosť 

 2. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že 

žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby 

sa ho naučil aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval. 

Komunikačné zručnosti s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia 

 1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

 2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

 

Pojmy 

Písanie: 
samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice 

písmená: malé, veľké, písané, tlačené 

 

Zvuková stránka jazyka 
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky, samohlásky: krátke – 

dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať samohlásky len 

informatívne) spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky) dĺžeň, mäkčeň, vokáň, 

bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia rozlišovať melódiu vety 

 

Syntaktická/skladobná rovina: 
jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie  

 

 

Sloh 
pozdrav, oslovenie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – 

nesúhlas, blahoželanie ústne  

 

3. Obsah vzdelávania 

Jazyk slovenský v prípravnom a 1. roč. ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím sa člení na 

dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že  jedna vyučovacia  hodina obsahuj 

obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti 

preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ považuje za prospešné, 

môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie 

časti. 

Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 

1.ročníku: 

 

1. čítanie – písanie 

2. písanie – čítanie 

3. písanie – čítanie – písanie 

 

Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou 

súčasťou  týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. 

To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce 

z týchto zložiek: 

 rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov 
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 rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní 

neobmedzuje len  na okruh slov  doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i 

výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú 

 zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE. 

 prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi 

útvarmi primeranými  veku,   najmä  so  zameraním  na  ich  citové   pôsobenie.  

Využíva  k  tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a  inú  hodnú detskú  

literatúru, najmä od slovenských  autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, 

kladie otázky, dbá na  formovanie postojov k čítaniu s porozumením. 

 

Obsah čítania a písania v  1. ročníku je rozčlenený do troch období: 
Prípravné 

Nácvičné /šlabikárové/ 

Čítankové 

 

Prípravné obdobie 

Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná. Je závislá i od pregramotných 

(predčitateľských) skúseností detí so sluchovým postihnutím, ktoré môžu výrazným 

spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka prípravného obdobia závisí od potrieb detí so 

sluchovým postihnutím, ale aj od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia 

v jednotlivých  používaných učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však 

pripraviť  deti so sluchovým postihnutím na proces osvojovania si čítania a písania, bez 

ohľadu  na zvolené učebnice a metódy. V rámci zachovania kontinuity vývinu je dôležité – v 

rámci možností - vychádzať z predškolských skúseností žiakov so sluchovým postihnutím, 

nadväzovať na doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať.  

 

ČÍTANIE 

 

Prípravné obdobie 

V súčasnosti sa na vyučovaní čítania v prípravnom a v 1.ročníku používajú vzhľadom 

na platné používané učebnice dve základné metódy: 

- hlásková analyticko – syntetická 

- syntetická metóda 

V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy vychádzajúce 

z pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej analyticko-syntetickej metóde sa 

kladie dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá metóda by 

sa dala charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých najjednoduchších 

prvkov analytickej metódy. Preto zaradenie základného učiva v jednotlivých obdobiach 

nácviku čítania, najmä jeho časové zaradenie, si musí prispôsobiť samotný učiteľ, podľa 

toho, ktorú metódu používa. 

Prehľad základných tematických celkov prípravného obdobia podľa používaných 

metód. 

Rozdielne obsahy prípravného obdobia, ktoré sú uvádzané pri jednotlivých metódach 

nepredstavujú súbor povinného učiva, ale ich treba chápať ako prostriedok týchto metód na 

dosiahnutie cieľa: naučiť žiakov čítať. 

 

Pre hláskovú analyticko- syntetickú metódu : 

1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti 

2. Analytické činnosti: veta, slovo, slabika, 

3. Grafické znázorňovanie vety 
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4. Grafické delenie slov na slabiky 

5. Určovanie pozície hlások v slove 

6. Detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove 

7. Poznávanie  písmen  

8. Čítanie slov po písmenách 

 

Pre syntetickú metódu: 

1. Rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti, prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia 

2. Veta, slovo, slabika 

3. Analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach 

– rozlišovanie a určovanie prvej hlásky slova, prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia 

4. Cvičenie sluchového rozlišovania prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia  a zrakového rozlišovania  

5. Zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných 

obrázkov a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia 

6. Sluchová syntéza hlások do slabiky podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

7. Písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania 

8. Pokusné čítanie slabík a jednoduchých slov 

 

Nácvičné /šlabikárové/ obdobie  

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch: 

1. Využívanie   písmen   veľkej   tlačenej  abecedy  pri  čítaní  pre  uľahčenie  

a urýchlenie chápania princípu čítania v 1.ročníku 

2. Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy 

3. Detailná 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 

 

Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie: 
1. V praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných 

znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, rozdeľovník 

2. V praktických činnostiach spoznávať pojmy rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, 

riadok. 

3. V praktických a hrových činnostiach viesť žiakov k  uvedomovaniu si významu a 

špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách 

 

Čítankové obdobie 

Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba 

chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä 

obdobím  ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach. 

U žiakov so sluchovým postihnutím prihliadať na druh a stupeň sluchového postihnutia 
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Ciele čítankového obdobia sú zamerané na: 

1. Zdokonaľovanie techniky čítania 

2. Čítanie s porozumením 

3. Cvičenie správnej intonácie podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

4. Voľná reprodukcia prečítaného textu 

5. Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom /smutné, zábavné, poučné.../ - 

vnímanie umeleckých textov rôznych žánrov 

6. Príprava na prechod k tichému čítaniu 

 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti: v 1.ročníku 
Žiak: 

 pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy 

 v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky 

typy slabík vyskytujúcich sa v slovách 

 pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez 

zbytočného opakovania slova a bez tichého hláskovania (tzv. dvojitého čítania) 

 chápe význam prečítaného slova 

 chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu, 

 v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním 

písmena pomocou nápovedného obrázka, 

 v praktických  činnostiach pozná funkciu  interpunkčných  znamienok:  bodka,   

otáznik, výkričník, čiarka, rozdeľovník. 

 

PÍSANIE 

 

Prípravné obdobie  

Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie 

predpokladov  na konkrétne písanie v neskoršom - v nácvičnom období. Spočíva 

predovšetkým v plnení nasledujúcich cieľov: 

1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na:  zlepšenie 

jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol  v období nácviku písania 

zvládnuť nároky, ktoré naň písanie kladie  

2. nácvik  písania  prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen 

v postupnosti od jednoduchých po zložitejšie . 

3. Rozvíjanie  analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie v 

jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách. 

4. Písanie veľkých tlačených písmen. 

 

Nácvičné /šlabikárové/ obdobie je to vyučovanie písania v 1. ročníku 

Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo 

vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný 

písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene 

rýchlejší. 

Diktovanie v nácvičnom a čítankovom období môže byť s prihliadnutím na druh 

a stupeň sluchového postihnutia: 

 zvukové, 

 za pomoci odzerania, 

 za pomoci využívania pomocných artikulačných znakov, 

 prostredníctvom posunkového jazyka, 
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 prostredníctvom rôznych kombinácií vyššie uvedených možností. 

 

 

 Cieľom písania v nácvičnom období  v 1. ročníku je osvojovanie si písania v týchto 

tematických celkoch: 

1. Osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy spájanie písmen do slabík a slov 

2. Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet 

3. Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet 

4. Písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania alebo odzerania 

5. Podporovanie vlastného a tvorivého písania písanou a tlačenou abecedou. 

 

Pravopisné javy: 
1. Správna stavba slova /týka sa vynechávania a zámeny hlások/. 

2. Veľké písmeno na začiatku vety. 

3. Ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety. 

4. Písanie vlastných mien osôb. 

5. Označovanie dlhej samohlásky ( dĺžňom). 

6. Označovanie mäkkej samohlásky ( mäkčeňom). 

 

Čítankové obdobie v 1. ročníku 

 

Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na: 
1. Zdokonaľovanie techniky písania. 

2. Odpis a prepis textu. 

3. Písanie podľa diktovania nácvičného diktátu  alebo odzerania aj za pomoci daktylu 

4. Precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník. 

5. Vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať. prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia 

 

 

Požiadavky na vedomosti a zručnosti v 1. ročníku: 
            Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich 

činnostiach: 

 vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic 

 

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky: 
  Žiakom so sluchovým postihnutím,  oneskoreným psychomotorickým  vývinom a 

 poruchou  jemnej  motoriky  potvrdenou  psychológom, umožňujeme  vyjadrovať  sa  

písomne  pomocou  veľkých tlačených  písmen, ktoré kladú na jemnú motoriku ruky 

podstatne menšie nároky aj v prvom ročníku. 

            U žiakov s poruchou jemnej motoriky prihliadame na úroveň grafického prejavu 

podľa  ich možností a schopností. 

Žiak: 

 dokáže správne spájať písmená v slovách 

 vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text 

 v  praktických  činnostiach  /pri  písaní/  vie členiť  vety  na  slová, slová na slabiky 

tak, aby výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta, 

 dokáže  podľa  diktovania,  odzerania  a pomocných artikulačných znakov napísať 

slová bez  vynechávania písmen 
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 dokáže podľa diktovania, odzerania a pomocných artikulačných znakov napísať 

jednoduché krátke vety 

 vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv.  autodiktát), bez  

vynechávania     písmen 

 vie správne umiestniť dĺžeň 

 vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom 

 na začiatku vety píše veľké písmeno 

 pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu  

U žiakov so sluchovým postihnutím prihliadať na druh a stupeň sluchového postihnutia 

 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 
Poznámka: Túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne dlhodobú, 

v prípravnom a 1. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä z 

pohľadu požiadaviek na vedomosti a zručnosti detí so sluchovým postihnutím. Vymedzenie 

presných  požiadaviek na vedomosti a zručnosti by mohlo byť v prípade mnohých detí so 

sluchovým postihnutím diskriminujúce 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učite 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 
1.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 3 (rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a  rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov s prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u  žiakov.  

Počujúci človek nevie dostatočne oceniť význam sluchu, nevie a neuvedomuje si 

následky absencie sluchu. Dieťa so sluchovým postihnutím má narušenú sluchovú funkciu 

a tým je narušený i jeho interaktívny vzťah s prostredím. Čím je ťažšia sluchová porucha, tým 

je väčšie obmedzenie postihnutého človeka s prostredím, v osobných kontaktoch. Preto je 

narušená jeho komunikácia. Následky sluchovej poruchy v oblasti psychiky sú veľmi 

podceňované, patria k najvážnejším zo všetkých postihnutí. Sluchové postihnutie je pojem, 

ktorý zahŕňa rozličné narušenia sluchového orgánu. Deti a žiaci so sluchovým postihnutím na 

tunajšej škole majú ťažkosti v oblasti počutia, v  rečovej úrovni, v komunikácii. Snaha 

pedagógov sa nezameriava len na kompenzáciu sluchovej straty, ale obsahuje komplexnú 

stimuláciu osobnosti dieťaťa. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

v porovnaní s bežnou základnou školou má zložitejšiu úlohu: buduje reč a slovnú zásobu detí, 

ale zároveň podporuje pozitívne sebahodnotenie a sociálne učenie. 

Pre deti so sluchovým postihnutím je príznačná znížená schopnosť verbálnej 

komunikácie a kvalita písomného prejavu. Prítomná je obmedzená slovná zásoba, prvky 
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agramatizmu, ťažké abstraktné myslenie – ale aj veľká chuť niečo dokázať, zdokonaľovať sa 

a vyrovnať sa svojim vrstovníkom. 

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a  učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách (hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu. 

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách,  kde sa 

opakujú gramatické  javy osvojované v slovenskom jazyku a literatúre a iných predmetoch, 

najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej využiteľnosti. 

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej 

metódy práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa  možností  a predpokladov 

žiaka. Podľa možností a  predpokladov žiaka sa  komunikácia so žiakom rozvíja všetkými 

dostupnými komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, 

prstovou abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými 

znakmi,   neverbálnou komunikáciou,   pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami. 

 

2. Ciele predmetu  

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 

 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 

 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 

sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 

 

3. Obsah  vzdelávania 
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Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov primárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné zručnosti získané na  vyučovaní 

slovenského jazyka, prírodovedy a matematiky. 

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie.  

Prehľad tematických celkov 

 

I. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 

Rozvíjanie zrakového  vnímania -  priraďovanie,  vyberanie  a   radenie,  porovnávanie, 

skladanie,  výcvik  priestorovej  orientácie,  odzeranie. 

 

Rozvíjanie sluchového vnímania 

 identifikácia rozlišovanie zvukového podnetu, 

 vnímanie vibrácií hmatom i sluchom, 

 vnímanie hudobných i nehudobných zvukov, 

 vnímanie a rozoznávanie sily zvuku (hudby), 

 vnímanie a rozoznávanie hlbokých a vysokých tónov, dlhých a krátkych tónov, 

 rozlíšenie počtu zvukov (málo - veľa), 

 vyjadrovanie napodobňovaním zvukovými nástrojmi, alebo predmetmi tempa , rytmu, 

sily zvuku, 

 rozvíjanie schopnosti reagovania pohybom na zvuk rytmických nástrojov, na rýchle 

a pomalé tempo hudby, 

 rytmizácia  riekaniek  s pohybovým  vyjadrením, 

 počúvanie  hudby (zrakom, hmatom, sluchom), 

 rozlišovanie  slov podľa zvuku, 

 rozlišovanie  hudobných a nehudobných zvukov. 

 

Rozvíjanie hmatového vnímania - poznávanie základných kvalít - hmotnosti, teploty, veľkosti 

predmetov, ich povrchu, polohy, smeru a umiestnenia. 

 

II. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku 

Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie. 
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III. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku  

Chápanie pojmov. 

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

 

IV. Rozvíjanie expresívnej zložky reči (v hovorenom jazyku, v posunkovom 

jazyku) 

Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 

Tvorenie otázok a odpovedí. 

Tvorenie viet. 

Podporovanie samostatného vyjadrovania. 

Rozprávanie podľa obrázku. 

Rozprávanie krátkeho príbehu. 

Dialóg na danú  tému. 

Dialogická reč - spresňovanie, obohacovanie úrovne slovníka, spresňovanie  gramatickej 

štruktúry, otázok  rozvíjanie  chápania  zmyslového obsahu  dialógu a určených rečových 

situácií. Pantomíma - kombinácia s posunkami, kombinácia s dramatizáciou, kombinácia s 

psychodrámou (monológ, výmena rolí, svedomie, zrkadlo),  kombinácia  s výtvarným  

prejavom ,   kombinácia  s tancom. 

 

 

V. Rozvíjanie slovnej zásoby( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Aktívna slovná zásoba 

Pomenovanie konkrétnych predmetov, predmetov na obrázkoch,  javov, dejov.  Vyhľadávanie 

protikladov. Vytváranie asociácií. 

Pasívna slovná zásoba 

Oboznámenie  s  významom slova ( posunku),  identifikácia  slova ( posunku) , identifikácia 

predmetov podľa opisu,  synonymá. 

Potencionálna  slovná  zásoba 

Uskladňovanie štrukturálno-sémantickej analýzy odvodených  slov ( posunkov) . 

Prenášanie významu pri stretnutí s  viacvýznamovým slovom ( posunkom). 

Odhad významu nového slova ( posunku ) na základe situácie alebo obsahu. 

Porovnávanie nového významu so starým ( v podmienkach obsahu), podobnosť na základe 

vonkajších znakov, podobnosť podľa funkcie. 

 

VI. Orientácia a neverbálna komunikácia 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. 

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch,  mapách a náčrtkoch. 

 

VII. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím 

Interpretácia umeleckého zážitku v rôznych komunikačných formách (návšteva divadla - 

balet, pantomíma), výstavy. 

 

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou 

individuálneho prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa 

používajú také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu 

každého žiaka a interakčnokomunikatívne vzťahy medzi žiakmi. 

Predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 
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Proces 

Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému 

systému, čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú 

potrebné pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štrukturovaná osnova vytvára 

dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa 

o dosiahnutie optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo 

najčastejšie vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich  

predpokladov a schopností. 

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci  prispieva k tomu, aby žiaci  

mali  po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete. 

Na  zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú 

zistiť, na akej  rovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. 

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého 

pedagogického procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka 

 

 

PRÍRODOVEDA 
 1. ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Prírodoveda 

Štátny vzdelávací program : 0,5 v prvom ročníku 

Školský vzdelávací program: 1 (rozšírený o 0,5 vyučovacej  hodiny) 

 

 

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. Ciele predmetu 
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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. 

 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. Prvý a druhý ročník 

Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti 

bežne stretávajú. Deti 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), 

 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 využívaním 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). 

 

3. Obsah vzdelávania 
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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 potravinové 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, ... 

 

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. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

MATEMATIKA 
  1.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
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Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 4 

Školský vzdelávací program: 4  

 

 

1. Charakteristika  predmetu 

Učebný predmet matematika v prípravnom až 4.ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím  je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na 

využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov so sluchovým postihnutím. 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. 

Učebný predmet matematika v rámci primárneho vzdelávania zahŕňa 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s objektmi rozvíjajúce 

matematické kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.) 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, myslenia 

a 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. Ciele predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch prípravný až 4. je naučiť žiakov tým 

poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na 

samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. 

  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby, sa realizovali najmä tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

 Používanie slovenského jazyka a odborného jazyka zodpovedá druhu a stupňu 

sluchového postihnutia, správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej 

symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie 

pochopených a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov 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 rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. 

 Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. 

 Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie 

reálnej situácie, tvorby matematických modelov na úrovni ich komunikačných 

zručností a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. 

Dostať sa bližšie k dennej praxi. 

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 

schopností žiakov, vrátane ich komunikačných zručností , používať prostriedky IKT 

(kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií. 
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 Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k 

aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa na úrovni ich 

komunikačných zručností , k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a 

vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. 

 Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie na úrovni ich komunikačných zručností, dôvera vo 

vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom 

kontexte. 

 Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah 

ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, 

permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, 

medzi inými aj našim Slovenskom. 

 

Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím má 

smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch 

realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a 

celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Vzdelávací obsah matematika v prípravnom až 4. ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne 

vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický 

okruh: 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

 Geometria a meranie , 

 Kombinatorika, 

 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

  

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva 

významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito 

číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. 

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci 

majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických 

zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a 

diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 

rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, 

odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané 

metrické úlohy z bežnej reality.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím je Kombinatorika. Tento tematický okruh sa objavuje len v podobe 

úloh. Žiaci takéto úlohy riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom 

vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadavajú, rôzne 

zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa objavuje v len podobe úloh. Žiaci riešia 
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úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z 

matematiky a zo životných situácií. 

 

 

Prvý ročník 

( 4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok) 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. Prirodzené čísla 1 až 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. Propedeutika vzťahu medzi 

sčítaním a odčítaním. Slovno - obrazové úlohy na sčítanie a odčítanie. 

 

III. Geometria 

Priestorové a rovinné geometrické tvary a manipulácia s nimi. Rozlišovanie priestorových 

útvarov očami, hmatom a na obrázku. Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, 

rysovanie priamych čiar. 

 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Získavanie skúseností s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov. Dichotomické triedenie 

premetov, podľa jedného znaku (modré, nie sú modré). Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) 

postupnosti predmetov, čísel a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach pozorovaním.. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- náročnosť formulácie slovných úloh prihliadať  druhu a stupňu sluchového postihnutia žiaka 

a úrovni jeho komunikačných zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
1. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika  predmetu 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov 

dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, 

vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných 

aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné 

aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský 

záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej 
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strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení 

súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných 

disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, 

komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, 

elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem 

dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 

obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné 

činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie 

vlastných predstáv. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú 

operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného 

dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje 

vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.  

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 

vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú 

sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia 

a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na 

úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

Metodické východiská predmetu sú: 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných 

a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné 

koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne 

(konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj 

koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie 

nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 

prevažuje cieľ kognitívny. 

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných 

predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen 

s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) 

ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými 

postupmi Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo 

vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre 

synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré 

nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. 

 

b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska: 

- osobnosti a veku žiaka, 

- edukačných cieľov, 

- kultúrno-spoločenskej reality. 

 

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) 

jedinečnú možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 

 koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

 kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...), 

 kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 
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 kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse 

a názoroch iných ľudí), 

 kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém 

(prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom 

zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. 

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie 

jazyku, vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného 

vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v 

prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv 

dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho 

začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie 

nových pohľadov na svet. 

 

2. Ciele predmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

 Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať 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. 

 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť 

vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej 

výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú 

vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého 

výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje 

riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), 
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vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri 

štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke 

zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a 

tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, 

s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne 

jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) 

učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b).  

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové 

úlohy, mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného 

priebehu úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku 

(pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej . 

 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

(*číslovanie edukačných tém zodpovedá ich zaradeniu v metodických radoch 

v metodickej prílohe osnov, ktoré zohľadňuje aj edukačné témy odporúčané do školského 

vzdelávacieho programu) 

 

metodické rady 1. ročník 

1. 

výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

1.1. škvrna a tvar /vyhľadávanie a dopĺňanie/ 

1.2. obrys /pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov rôznych 

tvarov/ 

1.3. farba /lokálny tón, zoznámenie s farbami a farebnou hmotou 

2. 

výtvarný jazyk-

kompozičné 

princípy 

a možnosti 

kompozície 

1.4. plocha a tvar /vyhľadávanie zvoleného tvaru v neartikulovanej 

textúre/ 

1.5. vytváranie kompozície z tvarov písmen 

1.6. uvedomenie si formátu 

4. 

podnety 

výtvarného 

umenia 

1.8. akčná maľba / gesto, škvrna/ 

5. 

porovnávacie, 

kombinačné 

a súhrnné 

cvičenia 

1.9. poznávanie a porovnávanie rôznych médií 

6. 

Synestetické 

podnety 

1.10. hma/tvar, povrch, vo vzťahu navzájom a k motívu/ 

7. 

Tradícia a identita 

/kultúrna krajina 

1.11. výtvarná reakcia na prostredie školy 

  

 

CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 
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Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti 

a byť schopný zaujímať postoje: 

 

 

 

 Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej 

kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je 

podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

 základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových 

vzťahoch, 

 vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a 

materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové 

pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo 

výtvarných programoch počítača ...), 

 znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, 

sochy, reliéfu, 

 prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

 vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických 

kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, 

remeselné tradície). 

 

 Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov 

(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

 

 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

 tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové 

usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu 

samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp 

(rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v 

závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a 

smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna farba, 

tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne 

modelovacie hmoty a pod.), 

 vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa 

videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov 

(detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné 

tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa 

šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, 

transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar, 

geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať 

novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie, 

 vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej 

skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny 
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miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné 

kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), 

materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, 

hladká, vzorovaná ...), 

 komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 

 vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového 

vytvárania (objekt, model), 

 vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

 zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – 

menšie, vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov, 

 pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

 zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, 

pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

 vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami, 

 kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového 

rukopisu(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,) 

 zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, 

trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v 

asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

 zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez linorez a pod.), 

 zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov 

(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov, 

 zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a 

maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné 

filtre.) 

 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania 

zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového 

posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 

 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

 v hovorenej alebo posunkovej reči pomenovávať postupy a výsledky vlastnej 

výtvarnej činnosti – motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, 

strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne 

druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej 

tlače ...); 

 opísať jednoduché technické postupy a ich výsledný výraz, 

 voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 
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 interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, 

nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

 vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého 

tvaru, figurácie a pod.), 

 kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová 

podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.), 

 priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených 

kritérií 

 cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 

príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia), 

 analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), 

tvarov, materiálov, mierky, 

 vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči 

tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom), 

 hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, 

dizajnom. 

 

 Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k 

tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, 

a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto 

prístupu je dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a 

konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula. 

 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

 otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

 v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

 náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích 

schém – inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane 

veku) vlastného názoru (myslenia), 

 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a 

pretváranie. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

 

RYTMICKO – POHYBOVÁ VÝCHOVA 

1. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Rytmicko – pohybová výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 Hudobná výchova 
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Školský vzdelávací program:1 Rytmicko – pohybová výchova 
 

 

1. Charakteristika predmetu  

Rytmus je elementárnym javom v prírode aj v živote. Rytmus patrí k základnému zvukovému 

materiálu vo výstavbe reči, spolu s ostatnými modulačnými faktormi. Tesné spojenie reči s 

pohybom je zrejmé z gestikulácie a najmä z neslovnej komunikácie. Súvislosť pohybu s rečou 

je však podstatne hlbšia než len výrazová. Ide tu o fyziologické vzťahy – práve pohybový 

zmysel sústreďuje a integruje rečové výkony. Z vývinu reči je známe, že dieťa začína rozvíjať 

svoju reč práve vtedy, keď sa začína viac pohybovať. 

U žiakov so sluchovým postihnutím sa vytvorili základné biologické rytmy, ktoré môžu 

byť východiskovou bázou pri budovaní rytmu reči, rytmu motoriky a rytmu kultivovaného 

pohybu. Keďže sa rytmus realizuje v rôznorodých formách pohybu, je potrebné vychádzať zo 

sústavného vytvárania a upevňovania stereotypu uvedomeného spájania rytmu s pohybom. 

Vnímanie rytmu je sprostredkované prostredníctvom sluchovej, zrakovej, taktilnej, pohybovej 

a vibračnej stimulácie. 

Rytmicko – pohybová výchova je výchova k rytmu a pohybu prostredníctvom hudby aj 

prvkov muzikoterapie. Tancom a rytmickými pohybmi formujeme pohybové zručnosti a 

správanie žiakov. 

V primárnom vzdelávaní je potrebné vychádzať zo základných princípov: 

-vzbudzovanie sluchovej pozornosti, vytváranie asociácie medzi zvukom a výkonom 

-uskutočňovanie rytmického pohybu podľa zvukového podnetu 

 

2. Ciele predmetu 

- Stimulácia rytmicko – motorickej koordinácie 

- Rozvinúť cit pre rytmus a koordinovať hrubú a jemnú motoriku 

- Rytmicko – pohybové cvičenia spájať s hovorenou rečou 

- Získavať zmysel pre melódiu a rytmus 

- Rozvíjať svoj osobný prejav a komunikáciu, ktorých hodnota nie je meraná podľa 

hlasitých rečových schopností 

 

 Kognitívne ciele 

Poznávať svet zvukov a hudby na princípoch detskej hry a jej rôznych foriem. 

Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

vedomostí, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

komunikačný prostriedok bez nároku na definíciu pojmov Prispievať k rozvoju osobnosti 

žiaka, k rozvíjaniu hudobných schopností 

 Socioafektívne ciele 

Uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť. 

Získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

prezentovať vlastnú prácu. Chápať umenie ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho 

života 

 

 Ciele rozvíjajúce senzomotorické učenie: 

Na základe senzomotorických hier rozvíjať zvukovo-motorické, taktilno – motorické a 

zrakovo-motorické kompetencie formou cvičení, hier a činností. 

 

Základným zámerom rytmicko-pohybovej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie 

tak, aby sa: 

- Rozvíjal citový svet žiakov 
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- Formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k 

prírode, ku všetkým prejavom života 

- Vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení - s poéziou, výtvarnými 

dielami, tancom 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Dychové cvičenia. 

Rozvíjanie sluchovej pozornosti a vnímania. 

Rytmizácia riekaniek, vyčítaniek. 

Reprodukovanie rôznych rytmov na sluchové podnety 

Spoločný spev s učiteľom. 

Spievanie s rôznou hlasitosťou. 

Zoznamovanie sa s technikou hry na jednoduché hudobné nástroje (napodobňovanie). 

Vystihnutie rytmu tlieskaním, udieraním. 

Vyjadrenie hudby prirodzeným pohybom, dramatizáciou, pantomímou, bábkohrou. 

Počúvanie hudby, pesničiek. 

Poznávanie známych piesní podľa úryvkov textu. 

Nácvik jednoduchých tančekov. 

 

V prípravnom až 4. Ročníku primárneho stupňa vzdelávania nie je učivo rozdelené do 

tematických celkov. Predmet sa vyučuje 1 hodinu týždenne / 33hod. ročne. 

 

Odporúčané organizačné formy a metódy práce 

1. Skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných, divadelných 

podujatí 

2. Zážitkové, kognitívne metódy, skúsenostné metódy, metódy hrania rolí, metódy 

osvojovania piesní, informačno-receptívna metóda, improvizácia 

  

Vokálne činnosti 

Obsah 

 základy speváckeho dýchania, držanie tela, artikulácia 

 práca s hlasom, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry 

 hudobný rytmus 

 orientácia v grafickom zázname rytmu, určovanie rytmu 

 

Inštrumentálne činnosti 

Obsah 

 hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas reprodukcie i produkcie 

 štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého sveta, sveta 

rozprávok 

 hra a tvorba jednoduchých sprievodov k piesňam 

 tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam 

 

Rytmicko – pohybové činnosti 

Obsah 

 reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta 

 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne 

 vytáranie jednoduchých sprievodov hrou na tele 
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 pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

pomaly, rýchlo 

 pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady so sprievodom učiteľa 

 vnímanie rytmu slov, vnímanie rytmu slabík, ktoré sa spájajú v slovo 

 grafické vyjadrenie vnímaného rytmu – morzeovka, spojenie slov s rytmickým 

pohybom („fonetický grafizmus“) 

 

Percepčné činnosti 

Obsah 

 rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev,.... 

 vnímať vibrácie hmatom i sluchom 

 poznať a rozlišovať bicie a rytmické nástroje /so zrakom a bez zraku/ 

 lokalizovať zvuk, určiť jeho zdroj 

 

Hudobno – dramatické činnosti 

Obsah 

 využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu 

 

Kompetencie Výkon 

Vokálno-intonačné činnosti 

Získať základné zručnosti a návyky. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry 

v živote 

človeka. 

Poznať hodnoty nôt , 

( celá, štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, 

polová + pomlčky), mená nôt, C-dur stupnice, 

husľový kľúč, basový kľúč, 2/4, 4/4, ¾ takt. 

Poznať 10 detských a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry 

v živote človeka. 

Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na ne. 

Vedieť napodobniť rytmické motívy 

Rytmicko-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Pohybom vyjadriť náladu hudby. 

Pohybom správne reagovať na hudbu. 

Vedieť rytmicky a pohybovo vyjadriť 

20 

riekaniek, prípadne pesničiek 

Percepčné činnosti 

Podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

sluchom rozoznať druhy ľudského hlasu, 

základné sláčikové, dychové, bicie hudobné 

nástroje, klavír. 

Dokázať vystihnúť náladu piesní a 

hudby 

Hudobno-dramatické činnosti 

Integrácia dramatického textu, piesne a pohybu. 

S pomocou učiteľa pripraviť 

jednoduché 

hudobno-dramatické vystúpenie. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 
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- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 1. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová  výchova 

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. 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. 

 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti 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 aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, 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 výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

Ďalšie ciele sú: 

 Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 
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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. 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

 má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 

 dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair – play, je tolerantný 

k súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti 

účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej 

akcie, 

 má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať 

a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase, 

 má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 

predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť, 

 dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia, 

 pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu. 

 

Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými 

kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom 

 

Komunikácia v slovenskom jazyku : 

- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami, 

- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, 

- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale 

i významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.). 

 

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky: 

- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom 

a pohybom, 

- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach, 

- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch 

-  
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Digitálna kompetencia: 

- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich 

so športovými aktivitami. 

 

Naučiť sa učiť: 

- aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 

- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. 

 

Spoločenské a občianske kompetencie: 

- vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap., 

- vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových 

aktivitách, 

- vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 

- byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so 

športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek 

a formulovaní svojich názorov. 

 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 

- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové 

aktivity v rôznom prostredí 

- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 

 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 

- mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou 

kultúrnej gramotnosti človeka. 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Prehľad tematických celkov (TC) 

 

I.. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

II. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Časová dotácia 

Tematický celok (TC) 1.ročník 

Základné lokomócie a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné 

športové hry 30% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 15% 
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Psychomotorické cvičenia a hry 15% 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové 

činnosti 10% 

 

 

I.  Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Kompetencia: 

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako 

elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia 

(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne 

zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), 

poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport. 

 Vedomosti: 

- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 

- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 

- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 

- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží, 

- zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií 

a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia), 

- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore, 

- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu, 

- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí, 

- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly ap.), 

 Postoje : 

- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú 

a nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si 

zdravia, 

- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, 

efektívnejšiu komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 

 

II.  Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH) 

(Tradičné aj netradičné hry) 

Kompetencia: 

           Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť 

spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním 

a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych 

situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady 

kultúrneho správania sa na športových podujatiach. 

 Vedomosti: 

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať, 

- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe, 

- správna technika základných herných činností jednotlivca, 

- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, 

- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier, 
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- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach, 

- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier, 

- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách, 

- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním, 

- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách, 

- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať. 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka, 

- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, 

- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák, 

- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera. 

 

III. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), 

intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať 

v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu. 

 Vedomosti: 

- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových 

prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných 

pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí 

v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností 

s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti, 

- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, 

v rôznych obmenách 

- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie. 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových 

činností človeka, 

- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine, - 

prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb. 

 

IV. Psychomotorické cvičenia a hry 

(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových 

činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 

pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, 

sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. 

 Vedomosti: 
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- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybove 

činnosti,  

- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí – poznať 

a vedieť pomenovať, 

- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie 

zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch), 

- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility, 

- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách, 

- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania, 

- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť, 

- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu. 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 

V. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.) 

Kompetencia: 

            Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, 

korčuľovania, lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. 

 Vedomosti: 

- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných 

plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase, 

- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej 

druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, 

cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase, 

- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so 

snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové 

zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase, 

- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky 

o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie 

o možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase, 

- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové 

zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase. 

 Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania 

v rôznych obmenách 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych 

pohybových aktivít 

- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru 

- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie 

pohybu, interpretácia, kreativita 

- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími 

aktivitami 

- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách 

 Postoje: 

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 
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- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, 

ochrana prírody. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE 2.ROČNÍK  ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV 
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KATOLÍCKÉ NÁBOŽENSTVO 

2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 1  

Školský vzdelávací program: 2 (rozšírený o 1vyučovaciu hodinu) 

 

 

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).ZŠ 4. 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.  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. 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 DÔVERY 

Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. 

Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie. Schopnosť otvárať sa 
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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 symbol: SVETLO 

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 a s človekom. 

 

1. téma: BOH MI DÔVERUJE 

Hodinová dotácia témy:  6 hodín 

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.) 

Obsahový štandard 

Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody 

Svet – prejav dôvery Boha voči človeku 

Obraz rajskej záhrady 

Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• porovnať človeka s ďalšími Božími dielami 

• uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov 

• zdôrazniť jedinečnosť človeka a jeho zodpovednosť za svet 

• vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti 

• prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť a 

realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.) 

• reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o rajskej 

záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra 

• na príkladoch rozlíšiť dobro od zla 

• na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 
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Žiak 

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 

• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova 

Žiak 

• má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím 

vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete 

• oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode 

• vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v 

Bohu 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Žiak 

• je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu 

• dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky 

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

2. téma: DÔVERUJEM BOHU  
Hodinová dotácia témy:  8 hodín 

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 pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.). Formovať a 

rozvíjať návyk slávenia. 

 Obsahový štandard 

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 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery 

• reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so 

svojim životom 
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• vnímať potrebu človeka niekomu veriť 

• vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás 

• na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby 

• stíšiť sa a načúvať 

• vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať 

• jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami 

• vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe 

• vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty 

• s úctou volať spolužiakov po mene 

• vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti 

• prejaviť úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy 

svätých a pod.). 

• pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku 

• jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka 

• objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v 

skupinách, zapája sa do diskusie 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• buduje vzťahy dôvery 

• formuje zdravé sebavedomie 

• prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a 

úlohu 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou 

• je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj podieľať 

• spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• rozvíja sebareflexiu 

• rešpektuje potreby a práva ostatných 

• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu 

Mediálna výchova 

Žiak 

• začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje 

• rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou 

3. téma: DÔVERA V RODINE  
Hodinová dotácia témy: 10 hodín 

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 
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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. 

Obsahový štandard 

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) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery 

• jednoducho nakresliť symboly krstu 

• s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly 

• naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom 

• reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi 

• pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou v 

medziľudských vzťahoch 

• používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom 

• formulovať modlitbu za rodičov 

• konkrétnymi skutkami slúžiť rodine 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí 

• svojimi slovami vyjadruje svoje pocity 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť 

• objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

• intuitívne vníma symbolickú reč 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvedomuje si svoju úlohu a rolu v rodine 

• má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom) 

• pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov 

• prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom 

4. téma DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM  
Hodinová dotácia témy:  8 hodín 

Ciele témy: 
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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.) 

Obsahový štandard 

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu) 

Čisté srdce 

Osobný majetok 

Boháč a Lazár 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov 

• posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim životom 

• na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca 

• uviesť príklady osobného a spoločného majetku 

• navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku 

• v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií 

• v komunikácií používa vhodné slová a výrazy 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu čistého srdca 

• objavuje hodnotu pravdy 

• vníma svoj vnútorný svet 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného 

• váži si majetok 

• dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti) 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti 

• je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom 

• rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania 

5. téma: DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE 

Hodinová dotácia témy: 8 hodín  

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. Spoznávať obsah pojmu 

zmluva. Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať 
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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. 

 Obsahový štandard 
Uzatvorenie zmluvy na Sinaji 

Desatoro ako pravidlá 

 Výkonový štandard 
Žiak vie 

• reprodukovať príbeh o Mojžišovi 

• chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu 

• určiť kľúčový moment a pointu príbehu 

• opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe porozumenia biblického textu 

• reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa 

• sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka a jednotlivé prikázania na 

konkrétnych modelových situáciách 

• vnímať a načúvať hlasu svedomia 

• hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

• svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom 

• intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii 

kompetencie k učeniu sa kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel podľa 

desatora 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov 

• rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta 

• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia 

• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje 

• objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím 

• objavuje pravdu desatora 

• vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej 

dôvere 

• objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka 

• vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu 
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• intuitívne vníma symbolickú reč 

• intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu 

kompetencie k riešeniu problémov: 

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo) 

• 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 

• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 

• aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí triedy 

• učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov 

• vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• rozvíja sebareflexiu 

• rešpektuje potreby a práva ostatných 

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

rešpektujúcich práva druhého človeka 

6. téma: POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY 

Hodinová dotácia témy: 6 hodín 

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. 

Obsahový štandard 

Milosrdný otec/márnotratný syn 

Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom 

Hostina lásky - sviatosť zmierenia 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči 

• otvoriť sa pre dobrého Boha 

• reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna 

• jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna a vlastným 

rozhodovaním sa 

• aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život 

• reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu 

• objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov 

• vyjadriť radosť z odpustenia 

• vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby 

• formulovať následky konania zla na život človeka 
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• formulovať vlastnými slovami ľútosť 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre obrazné vyjadrovanie 

• dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie 

• aktívne a so záujmom počúva 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu odpustenia 

• sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii 

mravného zlyhania 

• je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia 

• intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj 

• rozvíja vnímanie svojho vnútorného - duchovného sveta 

• rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej 

• rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný – duchovný 

svet 

občianske kompetencie: 

Žiak 

• objavuje postoj zodpovednosti za iných 

• rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej situácie príbehu otca a syna 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• intuitívne vníma obrazy a symboly 

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

• vníma odpustenie ako múdrosť človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným 

• objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov 

• berie do úvahy dobro iných ľudí 

• je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma odpustenie ako dar človeka človeku) 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• rozvíja sebareflexiu 

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-kompetencie uplatňuje  s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s pomocou 

učiteľa. 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 6 

Školský vzdelávací program: 8 (rozšírený o 2 vyučovacie hodiny)   

 

 

1. Charakteristika predmetu 

Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy pre 

žiakov so sluchovým postihnutím je naučiť žiakov spisovnú podobu slovenského jazyka, 

osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) 

schopnosti a zručnosti 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 tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok 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 slovenskom 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 

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. 

Jazyk slovenský v prípravnom až 2. ročníku základnej školy pre žiakov so sluchovým 

postihnutím má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo 

základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú v prípravnom a 1. ročníku 

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, 

získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na 

elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na 

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

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

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

Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok 

dorozumievací a komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary 

písmen a číslic (latinka) s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V 

oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, 
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vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym 

osobám, formulovať krátku správu. 

 

2. 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 pre žiakov so sluchový 

postihnutím 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. 

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať 

k hlbšiemu poznaniu  slovenského  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. 

 

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania 

slovenského jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové /základné/ kompetencie. Zaraďujeme sem: 

 

Poznávacie a rečové kompetencie 
Percepčno-Motorické zručnosti 

 1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike 

odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice 

 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 
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 1. Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

 2. V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ 

 

Analytické zručnosti 

 1. Fonologické schopnosti – s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia 

analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, identifikácie rýmu 

a aliterácií  

 2. V prípravnej etape nácviku čítania s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia vedieť analytickými činnosťami v spojení s využívaním dostupného 

sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. 

Ovládanie detailnej analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským 

schopnostiam žiakov v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to v stúpajúcej náročnosti od 

slabík po jednoduché slová. 

 

Tvorivé zručnosti 

 1. Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) s prihliadnutím 

na druh a stupeň sluchového postihnutia 

 2. Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu) 

 3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

 4. Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a 

snažia sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, 

gestikuláciu, pohyb. 

 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia 

 1. Pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a výslovnosť 

 2. Reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že 

žiak sa len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby 

sa ho naučil aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval. 

 

Komunikačné zručnosti s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia 

 1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

 2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

 

Pojmy 

Písanie: 
samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice 

písmená: malé, veľké, písané, tlačené 

 

Zvuková stránka jazyka 
slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky, 

samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku 

poznávať 

samohlásky len informatívne) 

spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky) 

dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 

s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia rozlišovať melódiu vety 

 

Syntaktická/skladobná rovina: 
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jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie  

 

Sloh 
pozdrav, oslovenie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – 

nesúhlas, blahoželanie ústne  

 

3. Obsah vzdelávania 

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

vzájomne prepojené bez ohľadu na primárny typ vzdelávania  

V 2.ročníku v zložke písanie výrazné zmeny nenastali, ani v počte hodín, ani v obsahu. 

V súlade s jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú písomné zručnosti, hygienické a 

pracovné návyky a snažia sa dodržiavať základné parametre písma (čitateľnosť, úhľadnosť, 

primeranú rýchlosť). Obsah učiva zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím. Učiteľ ho môže vyučovať integrovane s jazykom a slohom, v rámci čítania a 

literárnej výchovy, alebo samostatne. 

Jazyková komunikácia (gramatika a pravopis a písanie) obsahuje učivo z fonetiky 

/zvuková rovina jazyka/, lexiky /významová rovina jazyka/ a syntaxe /skladba vety/. V učive 

2. ročníka sa eliminuje morfologická rovina. Učivo o podstatných, prídavných menách a 

slovesách sa presúva do 3. ročníka. Učivo: „Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa taktiež 

eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) 

na hodinách písania a slohu. Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. 

Čítanie a literárna výchova – zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré žiak 

nadobúda prostredníctvom tejto zložky. Technická stránka čítania zostáva i naďalej 

zachovaná. Rozdiel nastáva v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením. 

Komunikácia a sloh je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej 

komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou 

a obsahom prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie 

porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa 

časovej a príčinnej súvislosti, vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, 

reprodukovať rozprávku. 

V 2. ročníku základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím na rozdiel od 

základnej školy žiak nemusí v prečítanom texte vedieť vyhľadať informáciu, ktorá je v texte 

uvedená synonymným spôsobom a nie je povinný po prečítaní časti príbehu sformulovať 

svoju predstavu  o pokračovaní textu. 

Vypúšťa sa aj požiadavka na to aby žiak so sluchovým postihnutím v ústnom prejave 

melódiou zreteľne ohraničil výpovede a pri čítaní a v spontánnom prejave rozlíšil melódiu 

oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej a želacej vety. Učiteľ so žiakom uskutočňuje nácvik 

formulácie otázky k prečítanému/počutému/odozretému textu. Žiak nie je povinný napísať 

krátku reakciu na počutý/prečítaný/odozretý text. 

 

ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA 

Túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet žiakov so sluchovým postihnutím za 

výrazne dlhodobú, v prípravnom až 2. ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko 

definovateľnú, najmä z pohľadu požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti a zručnosti by mohlo byť v 

prípade mnohých žiakov so sluchovým postihnutím diskriminujúce. 
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Tema

- 

tický 

 

cieľ 

Hláskoslovie a 

pravopis 

Slovná 

zásoba 

Gramatika Komunikačné 

činnosti 

Pozná

- 

vaci 

  

cieľ 

Hláska a písmeno 

• Rozdelenie hlások: 

samohlásky – krátke a 

dlhé; 

dvojhlásky; 

samohláska ä; 

slabikotvorné r/r – l/l ; 

spoluhlásky – tvrdé a 

mäkké. 

• i – y ako jedna hláska, 

ale dve 

písmená. 

Písanie i/í po mäkkých 

a y/ý po 

tvrdých spoluhláskach 

v koreni 

domácich slov. 

• Písanie spoluhlások d, 

t, n, l 

s mäkčeňom a bez neho 

(v domácich 

slovách pred e, i a 

dvojhláskami). 

• Písanie veľkých 

písmen v 

menách 

osôb a v zemepisných 

názvoch z 

blízkeho okolia. 

• Delenie slov 

na 

slabiky 

Formou hry 

so slovom 

viest žiakov k 

pochopeniu, 

že slovo sa 

skladá zo slabík 

a hlások a že je 

prostriedkom na 

tvorbu 

vety 

• Spájanie slov do 

viet. 

Formou hier so   

slovami 

tvoriť 

vety z rozsypaných 

slov, 

obmieňať poradie 

slov vo 

vete, rozširovať a 

zmenšovať 

počet slov vo vete, 

obmieňať 

tvary slov vo vete, 

dokončiť 

začatú vetu podľa 

svojej 

predstavy...). 

• Písanie veľkých 

písmen na 

začiatku vety 

a interpunkčných 

znamienok na konci 

vety 

(bodka, otáznik, 

výkričník, 

tri bodky) 

• Hovorenie 

Porozprávať o 

obrázku, 

ústne 

vyjadriť 

súvislosť medzi 

ilustráciou a 

obsahom 

prečítaného textu. 

Vyjadriť svoj názor 

na ilustráciu 

v knihe. 

Porozprávať svoj 

zážitok (v 

dvojiciach, 

v skupine, celej 

triede). 

Usporiadať 

obrázky 

podľa 

časovej 

a príčinnej 

súvislosti a 

porozprávať 

príbeh 

podľa série 

obrázkov. 

• Počúvanie 

S porozumením 

počúvať 

inštrukcie 

učiteľa a vedieť ich 

sformulovať 

vlastnými 

slovami 

Počúvať 

rozprávanie 

spolužiakov 

a vedieť 

sformuloval 

otázku. 

• Čítanie 

V prečítanom texte 

vedieť 

vyhľadať 

informáciu, ktorá je 
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v ňom 

explicitne 

uvedená. 

V prečítanom texte 

vedieť 

vyhľadať 

informáciu, ktorá je 

v ňom 

uvedená 

synonymným 

spôsobom. 

Po prečítaní časti 

príbehu 

sformulovať 

svoju predstavu o 

pokračovaní 

textu 
Komu

- 

kačný 

cieľ 

• Precvičovať 

zrozumiteľnú 

výslovnosť hlások ako 

predpoklad 

efektívnej 

komunikácie. 

• Spresňovať 

výslovnosť 

hlások. 

• Spresňovať 

výslovnosť 

krátkych 

a dlhých samohlások 

(uvedomene 

používať kvantitu na 

rozlíšenie 

významu slov). 

• Poznať vzťah  medzi 

písaním 

a výslovnosťou 

samohlásky ä. 

• Získa základy 

fonetického 

a slabičného 

pravopisného 

princípu 

pri písaní domácich 

slov. 

• Použiť vlastné mená v 

písaní adresy 

• Delenie slov 

na 

slabiky 

využívať 

pri 

rozdeľovaní 

slov na 

konci 

riadku 

(len 

otvorené 

slabiky). 

• Zmenou 

hlásky/písmena 

alebo 

slabiky v 

slove 

utvoriť 

nové slovo 

a poznať 

jeho 

význam. 

• Pri overovaní 

pravopisu a 

poznáva

ní 

významu slov 

používať 

slovníky 

a encyklopédie 

(tlačené 

aj elektronické). 

• V ústnom prejave 

melódiou 

zreteľne ohraničiť 

výpovede. 

• Pri čítaní a v 

spontánnom 

prejave rozlíšiť 

melódiu 

oznamovacej, 

opytovacej, 

rozkazovacej a 

želacej vety. 

• Porovnať 

podobnosti 

a rozdiely medzi 

vetami 

s rozdielnym 

počtom slov 

a s 

rozdielnym 

poradím 

slov. 

• Vedieť 

sformulovať 

otázku 

k prečítanému 

počutému textu. 

• Vedieť 

sformulovať 

oznamovaciu vetu 

ako reakciu 

na počutý 

alebo 

• Písanie 

Napísať nadpis k 

obrázku. 

Napísať nadpis k 

sérii 

obrázkov. 

Napísať krátku 

reakciu na 

počutý/prečítaný 

text 
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prečítaný text. 

• Vedieť 

sformulovať 

želanie a 

vyjadriť 

svoj pocit. 

•Pomocou zvolacej 

vety 

vyjadriť 

emócie. 
Kľúčo 

vé 

kompe

- 

tencie 
 

 

 

• Komunikačná 

Osvojiť si základy princípu zdvorilosti a kooperácie v každodennej komunikácii 

(pozdrav, oslovenie, vedieť prevziať slovo v dialógu 

v skupine, predstaviť sa, prosba, poďakovanie, ospravedlnenie; základy neverbálnej 

komunikácie: nadviazať očný kontakt, vhodný postoj 

a gestá pri hovorení pred skupinou spolužiakov) 

• Kognitívna 

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. 

• Sociálna 

Participovať na spoločnej komunikácii i na spoločnej činnosti 

 

 

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

2.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 3 (rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím 

podľa jeho predpokladov a schopností. 
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Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a  rozvíjanie 

komunikačných zručností žiakov s prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a 

stupeň sluchového postihnutia u  žiakov. Predmet komunikačné zručnosti neobsahuje 

obsahové a výkonové štandardy. 

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a  učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách (hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu. 

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou 

individuálneho prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa 

používajú také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu 

každého žiaka a interakčno-komunikatívne vzťahy medzi žiakmi. 

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej 

metódy práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa  možností  a predpokladov 

žiaka. Podľa možností a  predpokladov žiaka sa  komunikácia so žiakom rozvíja všetkými 

dostupnými komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, 

prstovou abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými 

znakmi,   neverbálnou komunikáciou,   pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami. 

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách. V 

spontánnych a navodených situáciách sa opakujú gramatické  javy osvojované v slovenskom 

jazyku a literatúre a iných predmetoch, najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej 

využiteľnosti.  

2. Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 

 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 

 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 
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sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov primárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné zručnosti získané na  vyučovaní 

slovenského jazyka, prírodovedy a matematiky. 

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie. 

 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa 

systematicky rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania 

predmetu komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú 

pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom 

jazyku, prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov 

používaných v doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa 

porozumieť informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej 

rôznymi  podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách 

umelecké prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov primárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné zručnosti získané na  vyučovaní 

slovenského jazyka, prírodovedy  a matematiky. 

Predmet komunikačné zručnosti umožňuje plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať 

a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať 

pozitívne myslenie a vlastnosti, sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s 

prosociálnymi hodnotami a postojmi. 
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Prehľad tematických celkov 

 

a) Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 

Rozvíjanie zrakového  vnímania -  priraďovanie,  vyberanie  a   radenie,  porovnávanie, 

skladanie,  výcvik  priestorovej  orientácie,  odzeranie. 

 

 Rozvíjanie sluchového vnímania 

- identifikácia rozlišovanie zvukového podnetu, 

- vnímanie vibrácií hmatom i sluchom, 

- vnímanie hudobných i nehudobných zvukov, 

- vnímanie a rozoznávanie sily zvuku (hudby), 

- vnímanie a rozoznávanie hlbokých a vysokých tónov, dlhých a krátkych tónov, 

- rozlíšenie počtu zvukov (málo - veľa), 

- vyjadrovanie napodobňovaním zvukovými nástrojmi, alebo predmetmi tempa , rytmu, 

sily zvuku, 

- rozvíjanie schopnosti reagovania pohybom na zvuk rytmických nástrojov, na rýchle 

a pomalé tempo hudby, 

- rytmizácia  riekaniek  s pohybovým  vyjadrením, 

- počúvanie  hudby (zrakom, hmatom, sluchom), 

- rozlišovanie  slov podľa zvuku, 

- rozlišovanie  hudobných a nehudobných zvukov. 

 

Rozvíjanie hmatového vnímania - poznávanie základných kvalít - hmotnosti, teploty, 

veľkosti predmetov, ich povrchu, polohy, smeru a umiestnenia. 

 

b) Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku 

Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, 

skladanie, výcvik priestorovej orientácie. 

 

c) Rozvíjanie centrálnej zložky reči (v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Chápanie pojmov. 

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

 

d) Rozvíjanie expresívnej zložky reči (v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 

Tvorenie otázok a odpovedí. 

Tvorenie viet. 

Podporovanie samostatného vyjadrovania. 

Rozprávanie podľa obrázku. 

Rozprávanie krátkeho príbehu. 

Dialóg na danú  tému. 

Dialogická reč - spresňovanie, obohacovanie úrovne slovníka, spresňovanie  

gramatickej štruktúry, otázok  rozvíjanie  chápania  zmyslového obsahu  dialógu a 

určených rečových situácií. Pantomíma - kombinácia s posunkami, kombinácia s 

dramatizáciou, kombinácia s psycho-drámou (monológ, výmena rolí, svedomie, 

zrkadlo),  kombinácia  s výtvarným  prejavom ,   kombinácia  s tancom. 

 

e) Rozvíjanie slovnej zásoby( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Aktívna slovná zásoba 
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Pomenovanie konkrétnych predmetov, predmetov na obrázkoch,  javov, dejov.  

Vyhľadávanie protikladov. Vytváranie asociácií. 

Pasívna slovná zásoba 

Oboznámenie  s  významom slova ( posunku),  identifikácia  slova ( posunku) , 

identifikácia predmetov podľa opisu,  synonymá. 

Potencionálna  slovná  zásoba 

Uskladňovanie štrukturálno-sémantickej analýzy odvodených  slov ( posunkov) . 

Prenášanie významu pri stretnutí s  viacvýznamovým slovom ( posunkom). 

Odhad významu nového slova ( posunku ) na základe situácie alebo obsahu. 

Porovnávanie nového významu so starým ( v podmienkach obsahu), podobnosť na 

základe vonkajších znakov, podobnosť podľa funkcie. 

 

f) Orientácia a neverbálna komunikácia 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. 

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch,  mapách a náčrtkoch. 

 

g) Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím 

Interpretácia umeleckého zážitku v rôznych komunikačných formách (návšteva divadla 

- balet, pantomíma), výstavy. 

 

Proces 

Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému 

systému, čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú 

potrebné pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára 

dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa 

o dosiahnutie optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo 

najčastejšie vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich  

predpokladov a schopností. 

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci  prispieva k tomu, aby žiaci  

mali  po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete. 

Na  zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú 

zistiť, na akej  rovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. 

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého 

pedagogického procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka. 

 

 

 

 

PRÍRODOVEDA 

 2. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 
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Vyučovací predmet: Prírodoveda 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika predmetu   

Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania 

žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na 

otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, 

ochrany životného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, 

bezpečnosť a zdravý spôsob života.   

 

2. Ciele predmetu  

Cieľom predmetu prírodoveda v 2. ročníku  pre žiakov so sluchovým postihnutím je 

podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si 

priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,  vnímať jedinečnosť prvkov prírody a prírodných 

výtvorov v okolí,  rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, 

svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché pokusy, sledovať 

a výsledky sledovania zaznamenávať.  

 

3. Obsah vzdelávania  

Tematický celok Obsah 

Ročné obdobie, zmeny ročných období, 

kalendár, vietor, padanie lístia, zmeny 

teploty    

Opísať zmeny v priebehu roka, ročné 

obdobie, Vedieť sa orientovať 

v kalendári. Porovnať ročné obdobia 

podľa teploty vzduchu, spôsobu 

obliekania, činnosti žiakov       

Vzduch, vlastnosti vzduchu  hmota, teplota, Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že 

vzduch je hmota, zaznamenávať 

teplotu vzduchu 

Obloha, počasie, oblaky, pranostika, prvky 

počasia, predpoveď počasia  

Slnko, mesiac, hviezdy 

Na základe záznamov zo sledovania počasia 

v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť 

zmeny počasia, zaznačiť do merania 

zvolenými znakmi  zmeny oblakov, 

zmeny oblohy 

príroda, stromy v prírode, druhy stromov 

listnaté, ihličnaté 

Rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa 

základných charakteristík 

Rastliny, kvety, koreň, stonka, kvet, list, 

druhy kvetov v okolí školy a obce 

pestovanie kvetu v škole, správne polievanie 

a staranie sa o kvet  

 

Poznať základné kvety, rastúce v okolí školy 

a v obci, v parku , na lúle    

Opísať podľa vlastných záznamov 

z prieskumu, čo rastie v okolí školy, 

v obci, aké rastliny stromy, vedieť ich 

porovnať, v čom sa líšia 

podľa obrázkov popísať rastliny  

Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb 

alebo listov stromov. Tvoriť zbierku, 

analyzovať, triediť   

Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj 

v kvetináčoch,, mať svoj kvet – 

triedny   

Ovocné stromy – ovocie, druhy ovocia Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov. 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 116 

Poznať základné druhy plodov a čím 

sa líšia 

Zelenina, semená, druhy zeleniny, pestovanie 

zeleniny     

Navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je 

možné pestovať v danej oblasti, 

vypestovať zeleninu   

Rastliny v lese, v parku, v okolí školy 

starostlivosť o rastliny 

Navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, 

na školskom dvore, kvety a zvieratá 

v parku, spolužitie   

Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie 

si údajov o stave počas roka. 

Voda v prírode 

Voda na zemskom povrchu, voda v ovzduší, 

rieky, jazerá, oblaky, dážď, rosa, 

sneh, pozorovanie oblakov 

 druhy oblakov   

 

 

Opísať v akých formách sa môže voda 

nachádzať v prírode 

vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom,  

poznať aká rieka tečie v okolí obce 

pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy 

oblakov a akým počasím sa spájajú 

jednotlivé druhy oblakov 

 Význam vody pre človeka, znečistenie vody, 

rozpustné a nerozpustné látky vo 

vode. 

 

Vysvetliť význam vody pre človeka, 

navrhnúť spôsoby ako chrániť vodu 

Pripraviť experiment,  čo sa vo vode 

rozpustí, čo sa nerozpustí 

Vlastnosti vody – chuť, farba Pripraviť návrhy ako chrániť vodu 

Život v prírode  

Zvieratá v prírode Zvieratá v lese, v prostredí 

okolo školy 

Pozorovať živočíchov v okolí školy, 

nakresliť ich, vedieť ich názvy, zistiť 

ako žijú , získať informácie 

z encyklopédie alebo internetu 

Človek v prírode  

Život človeka v prírode Prispôsobenie sa 

človeka životu v prírode 

Uviesť príklady ako využíva človek prírodu. 

Ochrana prírody. Nevhodné zasahovanie 

človeka do prírody 

Vysvetliť,  kedy už človek nevhodne využíva 

prírodu a začne ju ničiť. 

Zdravá príroda, zdravý človek 

 

Navrhnúť spôsoby, ako  viesť zdravý spôsob 

života, starať sa o seba, 

Navrhnúť spôsoby, ako  viesť zdravý spôsob 

života, starať sa o seba, 

Poznať návyky správnej životosprávy, vedieť 

sa správne obliecť podľa počasia, 

dávať si pozor na ceste, osvojiť si 

správne hygienické návyky.. 

Úrazy – v prírode, v škole, doma, 

nebezpečné miesta. 

Opísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých 

častiach školy, resp. cesty do školy 

alebo v obci sú nebezpečné miesta. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-  zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu žiaka a úrovni jeho komunikačných 

zručností, - žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa.  

 

 

 

                                                     VLASTIVEDA 

                                                                 2. ročník 

 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 117 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1.Charakteristika predmetu: 

Všimli ste si, koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si to uvedomujeme, 

koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili. 

Vlastivedou sa môžu žiaci naučiť deti všímať si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy, 

parky, prírodne krásy, 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 druhom ročníku je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby 

žiaci odmalička sa učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. 

Témami vlastivedy sa žiaci pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne 

oboznamujú s plánom. V 2. ročníku precvičujeme orientáciu na náčrte alebo pláne obce, 

umiestnenie jednotlivých objektov. 

 

2. Ciele predmetu: 

Cieľom vyučovania vlastivedy v 2. ročníku je: 

- podporovať chuť učiť sa, 

- rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, 

- všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny, 

- prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, škole, obci, 

- vedieť pracovať s náčrtmi napr. triedy, školy, blízkeho okolia , ktoré vedú k zručnosti 

pracovať s plánom obce , orientovať sa na nej a podľa nej v praxi – plány miest 

- vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať a 

vysvetľovať, 

- rozumieť znakom, ikonám, 

- hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať, 

- diskutovať o návrhoch, 

- vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť. 

 

Požadovaný výstup žiakov z vlastivedy v 2. ročníku je zameraný na rozvíjanie funkčnej 

gramotnosti v oblastiach: 

Čitateľskej gramotnosti – čítať s porozumením odborný text, vyberať z neho informácie, 

triediť, ich, využívať, prezentovať.  

Získavať údaje z nesúvislých textov –plánov, obrázkov, fotografií. Dôležitou 

súčasťou je aj čítanie obrázkov - vizuálna gramotnosť.  

Pri rozvíjaní prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú 

časť prostredia, pôjde najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných 

dejov. 

Vlastiveda rozvíja aj kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície 

svojho regiónu a Slovenska.  

 

Základné otázky vlastivedy 

Kde žijem? Aké je prostredie, v ktorom žijem, ľudia, ktorí žijú okolo mňa, moja rodina, 

priatelia, spolužiaci, obyvatelia obce, čo sa mi v našej obci páči a čo sa mi nepáči? 

 

3. Obsah vzdelávania 
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2. ročník vlastivedy je tematicky zameraný na: 

Môj rodný kraj – kraj, kde žijem (Trieda, škola, okolie školy, bydlisko, okolie bydliska, 

obec, okolie obce) 

 

 
  

Tematický celok Obsah 

 

Cieľ 

Moja trieda, škola, okolie 

školy 

Správanie sa v škole, 

bezpečnosť v triede, v škole 

Trieda, škola, 

rozmiestnenie vecí v triede, 

plán triedy, nebezpečné 

miesta, rozmiestnenie 

miestností v škole, chodby, 

vchod, moja trieda 

Opísať prostredie 

prostredia triedy, 

školy. 

Zakresliť na plánik 

rozloženie tried na 

chodbe, v triede rozloženie 

stolov, 

tabule a pod. 

Vyhodnotiť miesta 

nebezpečné v triede 

a v škole a určiť pravidlá 

správania sa 

pre vlastnú bezpečnosť aj 

bezpečnosť 

spolužiakov. 

Cesta do školy a domov 

Poznávanie cesty do školy 

Svetové strany, poludňajší 

tieň, krajina, orientácia 

podľa svetových strán, 

trieda, škola, 

dopravné značky, 

Nakresliť schému cesty do 

školy, 

vyznačiť na nej objekty, 

zaujímavé 

miesta, vyhodnotiť 

nebezpečné miesta, 

zakresliť na ceste 

priechody, 

križovatky, 

dopravné značky, 

semafory 
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Okolie školy Škola. Školský dvor, 

objekty v okolí školy, pred 

školou, za školou, 

Prostredie v okolí školy – 

stromy, budovy 

Opísať prostredie školy, 

určiť čo sa 

nachádza pred školou, za 

školou – 

budovy, stromy... 

Okolie školy a bydliska 

(orientácia v okolí). 

povrch, lesy, lúky, polia, 

záhrady a parky okolia Čo 

rastie v našom okolí, rieka, 

potok 

ako sa mení okolie školy- 

počas roka 

Les, lúka, park, rieka, 

jazero, ročné obdobia, 

kalendárny rok, mesiace, 

sviatočné dni, ako prieskum 

Opísať podľa vlastných 

záznamov z 

prieskumu, čo 

rastie v okolí školy, 

v obci, aké rastliny 

stromy, vedieť ich 

porovnať, v čom sa 

líšia, podľa 

obrázkov popísať 

rastliny 

Urobiť si atlas z fotografií 

alebo kresieb alebo 

listov stromov. 

Tvoriť zbierku, 

analyzovať, triediť 

 

Ako sa staráme o naše 

okolie (a o životné 

prostredie).. 

Krajina, životné prostredie, 

znečistené prostredie, 

zničené prostredie ochrana 

životného prostredia 

Vyhodnotiť miesta v obci 

alebo v škole, 

ktoré sú znečistené a 

navrhnúť 

vylepšenie stavu v škole 

Na základe vlastného 

prieskumu zistiť, 

v ktorých častiach obce sú 

zdevastované lavičky, 

cesty, zničené 

a pokreslené budovy, 

vyrúbané stromy 

Príroda Prvky okolia, ktoré 

vytvorila 

príroda a prvky prostredia, 

ktoré vytvoril človek, opísať 

krajinu okolo školy 

Rozpoznať, ktoré časti 

krajiny tvorila 

príroda, ktoré človek 

Orientácia v náčrte alebo 

pláne mesta 

Cesta, náčrt, plán, nákres Zakresliť do náčrtu, alebo 

plánu obce budovy. 

Orientovať sa na náčrte, 

alebo pláne obce, 

mesta, ktoré domy 

sú na akej 

ulici, ktorá cesta vedie 

k vybranej lokalite, 

cez aké ulice 

a okolo, ktorých 

budov prechádza 
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Naša obec, jej história 

a súčasnosť, ćo a ako sa 

deje v našom okolí 

obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.) 

história, povesti, piesne, 

šport a kultúra 

Príbeh, povesť, pamätné 

budovy, sochy, významné 

osobnosti histórie, vedy, 

kultúry, športu, umenia 

Vytvoriť zbierku informácií 

o významných ľuďoch 

obce, 

vytvoriť portfólio 

významných miest 

alebo zaujímavých 

miest –nakreslených 

alebo 

odfotografovaných 

Obec 

Ľudia v mojom okolí, 

správanie sa k ľuďom, úcta k  

starším.  

Obec, ulice, domy, 

významné budovy – pošta, 

polícia, škola, miestny úrad 

Opísať spôsob života 

obyvateľov obce, 

povedať názov svojej obce 

(i presnú adresu, 

vysvetliť zásady slušného 

správania sa na ulici 

a k obyvateľom 

obce 

Ochrana miesta pred 

nebezpečenstvom (požiar 

Kam volať o pomoc a kto 

nám pomáha (tiesňové inky). 

Tiesňová linka, postup pri 

volaní hasičov 

Poznať čísla pre záchranu 

(112). 

Vypracovať zoznam 

nebezpečenstiev 

a ako sa pred nimi chrániť – 

neznámi ľudia, 

prírodné 

nebezpečenstvá – 

blesk, 

búrka, silné slnečné 

žiarenie 

Tradície 

Zvyky a tradície 

Vianočný čas (Aké sú 

tajomstvá Vianoc, Silvestra, 

Nového roka a Troch 

kráľov). 

Veľkonočné sviatky 

Sviatočné dni, tradície Vymenovať známe 

sviatočné dni na 

rozhraní 

kalendárnych rokov 

opísať, aké tradície 

sa k nim viažu v ich 

rodine, v ich obci 

Čo sa mi v našom kraji 

najviac páči 
 Napísať, nakresliť príbeh 

na tému čo sa mi v 

našej obci páči a čo 

sa mi nepáči 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-  zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu žiaka a úrovni jeho komunikačných 

zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

 2.ročník 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 4 

Školský vzdelávací program: 4  

 

1. Charakteristika  predmetu 

Učebný predmet matematika v prípravnom až 4.ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím  je založená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na 

využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov so sluchovým postihnutím. 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. 

 Učebný predmet matematika v rámci primárneho vzdelávania zahŕňa 

-  elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s objektmi rozvíjajúce 

matematické kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 

pracovnom a pod.) 

-  vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, myslenia 

a 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. 

 

Vzdelávací obsah matematika v prípravnom až 4. ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne 

vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický 

okruh: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

Geometria a meranie , 

Kombinatorika, 

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

  

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. 

stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím významné miesto pri vytváraní pojmu 

prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena 

(premennej) vo význame čísla. 

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 

žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich 

systematických zmien. Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, 

tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 

rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, 

odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané 

metrické úlohy z bežnej reality.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím je Kombinatorika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa 
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objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou 

činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých 

pravidiel (usporiadavajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, 

udalostí a zaznamenávajú ich.    

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len podobe 

úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané 

výroky z matematiky a zo životných situácií. 

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch prípravný až 4. je naučiť žiakov tým 

poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú 

potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na 

samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. 

  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby, sa realizovali najmä tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

–  Používanie slovenského jazyka a odborného jazyka zodpovedá druhu a stupňu 

sluchového postihnutia, správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej 

symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených 

a osvojených pojmov, postupov a algoritmov ako prostriedkov 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 rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. 

 

– Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a 

realitou. 

 

– Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie 

reálnej situácie, tvorby matematických modelov na úrovni ich komunikačných 

zručností a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. 

Dostať sa bližšie k dennej praxi. 

 

– Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 

schopností žiakov, vrátane ich komunikačných zručností , 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 na úrovni ich 

komunikačných zručností , k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a 

vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. 

– Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchova a sebavzdelávanie na úrovni ich komunikačných zručností, dôvera vo 

vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom 

kontexte. 
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–  Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah 

ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 

– Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám, 

permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi, 

medzi inými aj našim Slovenskom. 

 

 Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠpre žiakov so sluchovým postihnutím má 

smerovať k tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch 

realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a 

celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 (orientačný počet 

hodín 25) 

 

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 

(orientačný počet hodín 17) 

 

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. 

Porovnávanie čísel. Riešenie úloh na porovnávanie (aj ako propedeutika nerovníc). 

Slovné úlohy na porovnávanie. 

 

III. Geometria (orientačný počet hodín 20) 

 

Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na 

priamke, polpriamke a na danom geometrickom útvare. 
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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 (orientačný počet hodín 50) 

 

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 (orientačný počet hodín 20) 

 

Názorný úvod k učivu z logiky. 

Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti. 

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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-horeuvedené kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

2.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatická výchova 

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. Poslaním 

vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných 
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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.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 cítenia 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.Obsah vzdelávania 

Návrh vzdelávacieho obsahu pre 1. stupeň základnej školy 

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe 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 už aj pre nižšie stupne 

vzdelávania. 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. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií, 

3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie 
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farieb a obrázkov), 

5. 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 si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 

4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa 

kľúčového slova 

5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií 

 

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 

1. s možnosťami vstupných a výstupných zariadení, 

2. rôznych oblastí určenia softvéru, 

3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami, 

4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu. 

 

 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa 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 ukážkami využitia IKT v bežnom živote, 

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: 

- 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), 
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-  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, 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 128 

- 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 

 

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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-horeuvedené kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia a s pomocou učiteľa 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

2. ročník 
 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika  predmetu 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov 

dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, 

vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných 

aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné 

aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský 

záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej 

strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení 

súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných 

disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, 

komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, 

elektronické médiá a multimédiá (video a film). 
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Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem 

dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 

obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné 

činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie 

vlastných predstáv. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú 

operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného 

dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje 

vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.  

 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 

vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú 

sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia 

a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na 

úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

Metodické východiská predmetu sú: 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných 

a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné 

koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne 

(konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj 

koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie 

nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 

prevažuje cieľ kognitívny. 

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných 

predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen 

s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) 

ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými 

postupmi Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo 

vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre 

synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré 

nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. 

 

b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska: 

- osobnosti a veku žiaka, 

- edukačných cieľov, 

- kultúrno-spoločenskej reality. 

 

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) 

jedinečnú možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 

– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

– kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...), 

– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

–  kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse 

a názoroch iných ľudí), 

– kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 
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            Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém 

(prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom 

zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. 

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie 

jazyku, vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného 

vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v 

prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv 

dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho 

začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie 

nových pohľadov na svet. 

 

2. Ciele predmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať 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. 

 

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť 

vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej 

výchovy. Zapájajú citovosť, efektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú 

vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého 

výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje 

riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), 

vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri 

štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke 

zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a 

tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, 
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s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne 

jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) 

učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b).  

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové 

úlohy, mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného 

priebehu úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku 

(pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej . 

 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

(*číslovanie edukačných tém zodpovedá ich zaradeniu v metodických radoch 

v metodickej prílohe osnov, ktoré zohľadňuje aj edukačné témy odporúčané do školského 

vzdelávacieho programu) 

 

 

Tematický celok 2. ročník 

1. 

výtvarný jazyk/základné prvky 

výtvarnéhovyjadrovania 

2.1. línia 

/hravé pokusys rôznymitypmi liniek,ich vzťahmi 

a charakterom/ 

 

2.3. farba, výraz farby 

2.3. 

výtvarný jazyk-kompozičné 

princípy 

a možnosti 

kompozície 

2.4. 

kompozícia -umiestňovanie 

vo formáte 

2.5. rytmus a pohyb /arytmia a nehybnosť/ 

2.6. symetria a asymetria 

/tvarov, farieb, plôch (objektov)/ 

4. 

podnety 

výtvarného 

umenia 

2.7. land art 

/ výtvarné hry v krajine 

2.8. 

Surrealizmus  fantastický portrét/použitie  

Surrealistickej metódy/ 

5. 

podnety 

fotografie 

2.9. koláž 

/ montáž z fotografií/ 

6. 

podnety 

architektúry 

2.10. 

Architektúra ako skladačka, stavebnica, stavba 

konštrukcia; zodpovednosť a hra 

7. 

elektronické 

médiá 

2.11. hry s písmom a s textom na počítači 

8. 

porovnávacie, 

kombinačné 

a súhrnné 

cvičenia 

2.12. triedenie  zobrazenie predmetov podľa 

kategórii 

/porovnávanie/ 

9. 

Synestetické 

podnety 

2.13. hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite 

10. 2.14. 
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podnety rôznych 

oblastí 

poznávania sveta 

a) podnety prvouky: časti tela možnosť spojiť  

s edukačnými úlohami 2.19. a 2.20. 

  

 

CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 

 

Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti 

a byť schopný zaujímať postoje: 

 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej 

kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je 

podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

- základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových 

vzťahoch, 

- vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a 

materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové 

pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo 

výtvarných programoch počítača ...), 

- znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, 

sochy, reliéfu, 

- prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

- vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických 

kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, 

remeselné tradície). 

 

Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov 

(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

- tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové 

usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu 

samotnej stopy alebo výrazu stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp 

(rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v 

závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a 

smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna farba, tekutá 

farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne modelovacie 

hmoty a pod.), 

- vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa 

videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov 

(detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné 

tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa 

šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, 

transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar, 
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geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať 

novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie, 

- vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej 

skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny 

miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné 

kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), 

materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, 

hladká, vzorovaná ...), 

- komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu, 

- vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového 

vytvárania (objekt, model), 

- vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

- zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – 

menšie, vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov, 

- pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

- zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, 

pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

- vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami, 

- kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na 

obraze;vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového 

rukopisu(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,) 

- zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, 

trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v 

asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez linorez a pod.), 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov 

(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov, 

- zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a 

maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné 

filtre.) 

 

 

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania 

zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového 

posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 

 

Žiak dokáže primerane veku a postihnutiu: 

- v hovorenej alebo posunkovej reči pomenovávať postupy a výsledky vlastnej 

výtvarnej činnosti – motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, 

strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne 
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druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej grafickej 

tlače ...); 

- opísať jednoduché technické postupy a ich výsledný výraz, 

- voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 

- interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, 

nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

- vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého 

tvaru, figurácie a pod.), 

- kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová 

podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.), 

- priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených 

kritérií 

- cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 

príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia), 

- analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), 

tvarov, materiálov, mierky, 

- vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči 

tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom), 

- hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, 

dizajnom. 

 

 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k 

tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, 

a postupne formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto 

prístupu je dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a 

konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula. 

 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

- otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

- v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

- náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích 

schém – inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane 

veku) vlastného názoru (myslenia), 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a 

pretváranie. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 
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2. ročník 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1  

Školský vzdelávací program:1  
 

1. Charakteristika predmetu  

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 (napr. ZUŠ). 

Na primárnom stupni vzdelávania sa 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. 

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné 

a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 

objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných 

hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti 

a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze 

zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s 

hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 

nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností 

žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať 

a podporovať. 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: 

vokálnointonačné, 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 bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť 

zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších 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 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. 

Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený 

učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a 

optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. 

Odporúčame, aby tento učebný predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova 

pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie. 

2.Ciele predmetu 

Cieľom je prostredníctvom: 
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- poznania slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote 

človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych 

kompetencií žiakov, 

- poznania slovenského zvykoslovia, 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, 

- 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. 

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. 

 

 

3.Obsah vzdelávania 

 

- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska, 
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- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky, 

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. 

Rozdelenie do ročníkov 

V druhom  až 3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do 

tematických celkov. 

 

Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto 

odporúčame: 

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, 

besedy, 

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; 

špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná 

a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, 

informačnoreceptívna metóda, improvizácia. 

 

Vokálne činnosti 

Obsah 

- základy speváckeho dýchania, držanie tela, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová 

hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

- práca s hlasom, 

- melodická otázka, rytmizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry, 

- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte, 

- používanie taktovacích gest, 

- orientácia v grafickom zázname rytmu –dlhej a krátkej doby, určovanie rytmu, tempa, 

dynamiky. 

 

Inštrumentálne činnosti 

Obsah 

- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie 

i produkcie, 

- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov 

z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam. 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

Obsah 

- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 

dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), 

- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

podupy podľa hudby), 

- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

pomaly, rýchlo, 

- používanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 takte, 

- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 
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Percepčné činnosti 

Obsah 

- aktívne vnímanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, 

štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu napodobňovať, 

- určiť piesne podľa melódie, rytmu 

- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť s inštrumentálnou hrou, pohybom; 

vizualizácia. 

 

Hudobno-dramatické činnosti 

Obsah 

- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu  

 

Kompetencie Výkon 

Vokálno-intonačné činnosti 

Získať základné zručnosti a návyky. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v 

živote 

človeka. 

Poznať hodnoty nôt , 

( celá, štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, 

polová + pomlčky), mená nôt, C-dur stupnice, 

husľový kľúč, basový kľúč, 
2
/4, 

4
/4, ¾ takt. 

Poznať 10 detských a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry 

v živote človeka. 

Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na ne. 

Pomocou detských hudobných nástrojov(DHN) 

realizovať zvukovú podobu javov, nálad, 

podporiť náladu piesne a skladby. 

Vedieť napodobniť rytmické motívy 

Hudobno-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Taktovať v 
2/

4 a 
3/

4  takte. Ovládať kroky valčíka 

Pohybom správne reagovať na hudbu. 

Ovládať základné kroky valčíka 

Percepčné činnosti 

 Poznať krátke veku primerané hudobné 

skladby, vedieť vizualizovať hudobný 

zážitok, a vyjadriť pohybom . 

Podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

sluchom rozoznať druhy ľudského hlasu, 

základné sláčikové, dychové, bicie hudobné 

nástroje, klavír. 

Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby. 

Spoznať hudbu rôzneho typu, domácu, 

regionálnu, iných národov, vo všetkých 

žánrových, štýlových a funkčných podobách, 

z hľadiska spoločenského, historického, 

poznávať a vážiť si hudobnú kultúru svojho 

národa a iných národov. 

Poznať podľa rytmu osvojené piesne. 
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Hudobno-dramatické činnosti 

Hudobná dramatizácia jednoduchej ľudovej 

rozprávky. Využitie slovenských ľudových 

tonálnych a modálnych piesní v dramatickom 

význame. 

Pripraviť si s pomocou učiteľa jednoduché 

hudobno-dramatické vystúpenie 

S pomocou učiteľa pripraviť 

jednoduché 

hudobno-dramatické vystúpenie. 

 

 

 

Postoje 

Žiak 

- si vytvára vzťah k prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj 

hudobný prejav a výkon spolužiakov, 

- postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho 

kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu 

počúvať/vnímať hudbu. 

Žiak 

- spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo 

všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska 

spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru 

svojho národa a iných národov, 

- pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická 

funkcia, 

- získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života 

(metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných predmetov 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

horeuvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
2. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová  výchova 

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. 
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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. 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. 

 

 Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti 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 aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, 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 výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia 

vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 

orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 

 Ďalšie ciele sú: 

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. 

 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

-  má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 
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-  dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k 

súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti 

účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej 

akcie, 

-  má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať 

a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase, 

-  má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 

predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť, 

-  dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia, 

-  pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu. 

 

Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými 

kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom 

 

Komunikácia v slovenskom jazyku : 

-  vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

-  vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami, 

-  interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, 

-  dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i 

významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.). 

 

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky: 

-  pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a 

pohybom, 

-  rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

-  rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach, 

-  využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch. 

 

Digitálna kompetencia: 

-  využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich 

so športovými aktivitami. 

 

 

Naučiť sa učiť: 

-  aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 

-  mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. 

 

Spoločenské a občianske kompetencie: 

-  vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap., 

-  vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových 

aktivitách, 

-  vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 

-  byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so 

športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a 

formulovaní svojich názorov. 
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Iniciatívnosť a podnikavosť: 

-  vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové 

aktivity v rôznom prostredí 

-  byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 

 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 

-  mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je 

súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka. 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Prehľad tematických celkov (TC) 

 1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

 3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 4. Psychomotorické cvičenia a hry 

 5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Časová dotácia 

Tematický celok (TC) 2. ročník 

Základné lokomócie a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné 

športové hry 30% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 15% 

Psychomotorické cvičenia a hry 15% 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové 

činnosti 10% 

 

 

I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Kompetencia: 

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako 

elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia 

(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne 

zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), 

poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport. 

 

Vedomosti: 

-  základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 

-  poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 

-  elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 
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-  význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 

-  základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží, 

-  zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

-  proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií 

a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia), 

-  osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore, 

-  osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu, 

-  na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí, 

-  vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly ap.), 

 

Postoje : 

- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a 

nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si 

zdravia, 

-  správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, 

efektívnejšiu komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie, 

-  prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 

 

II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH) 

(Tradičné aj netradičné hry) 

Kompetencia: 

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť 

spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a 

pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych 

situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady 

kultúrneho správania sa na športových podujatiach. 

 

Vedomosti: 

-  základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať, 

-  základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe, 

-  správna technika základných herných činností jednotlivca, 

-  poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, 

-  poznatky o základných pravidlách realizovaných hier, 

-  poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach, 

-  zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

-  proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier, 

-  osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách, 

-  osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním, 

-  realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách, 

-  osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať. 

 

Postoje: 

-  pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka, 

-  dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, 

-  adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák, 

-  adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera. 
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III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti č 

(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), 

intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať 

v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu. 

 

Vedomosti: 

- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových 

prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných 

pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí 

v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností 

s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti, 

- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, 

v rôznych obmenách 

- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových 

činností človeka, 

- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb. 

 

IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry 

(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových 

činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 

pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, 

sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. 

 

Vedomosti: 

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej 

činnosti, 

- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať 

a vedieť pomenovať, 

- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie 

zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch), 

- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility, 
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- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách, 

- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania, 

- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť, 

- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 

V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, 

lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. 

 

Vedomosti: 

- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných 

plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase, 

- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej 

druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, 

cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase, 

- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so 

snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové 

zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase, 

- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky 

o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o 

možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase, 

- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové 

zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania 

v rôznych obmenách 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych 

pohybových aktivít 

- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru 

- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie 

pohybu, interpretácia, kreativita 

- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími 

aktivitami 

- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, 

ochrana prírody. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 
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stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE 3.ROČNÍK  ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV 
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KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

3. ročník 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 1  

Školský vzdelávací program: 2 (rozšírený o 1vyučovaciu hodinu) 

 

 

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.  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. 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 
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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 

• 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 
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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 

• 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 
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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 

• 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 
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• 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 

• 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 
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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 

• 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). 
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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 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 6 

Školský vzdelávací program: 9 (rozšírený o 3 vyučovacie hodiny)   

 

 

1.Charakteristika predmetu  
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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 so 

sluchovým postihnutím sa oboznamujú s ohybnými slovnými druhmi.  

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 si rozvíjajú aplikačné, analytické, tvorivé a motorické zručnosti pri 

vyhľadávaní inzerátov a tvorbe pozvánok.  

Predmet formuje budúci vzťah k slovenskému 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.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, ...  

-  správne aplikovať gramatické javy v písomnom prejave  

-  tvoriť slová s podobným a opačným významom  

 

V literárnej výchove:  

-  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  

-  poznať pojmy : poézia, próza, verš, odsek  

                            : rozprávka, povesť  

                            : hlavná postava  

                            : prirovnanie, pranostika, príslovie, porekadlo  

V slohu :  

 

-  poznať význam korešpondencie, jej druhy  

-  sformulovať základnú informáciu do krátkej správy  

-  vyhľadať a napísať inzerát  

-  oboznamovať sa s pojmom reklama  

-  napísať pozvánku  

-  vedieť informácie o vizitke  

 

Požiadavky na výstup  
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Požiadavky na vedomosti a zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sú sformulované ako 

očakávané výkony žiakov so sluchovým postihnutím 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 špirálovite, aby získali 

kvalitné ortoepické a ortografické vedomosti a zručnosti s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia.  

Jazyková zložka:  

Žiak vie  

-  rozdeliť slová na slabiky, zo slabík utvoriť slová  

-  ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy, vie zoradiť slová v abecednom poradí  

-  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  

-  rozoznať, 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  

-  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  

-  vymenovať zámená a vyhľadať v texte, cvičeniach, vie ich používať pri komunikácii s 

inými osobami a  

-  povedať jednoduchú definíciu čísloviek, vie vyhľadať základné, radové číslovky a správne 

napísať základné 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  

-  rozoznať poéziu od prózy, v poézii vie určiť verš, v próze rozozná odseky  

-  pozná pojem pranostika, vie ju vyhľadať, niektoré najznámejšie vie povedať  

-  pozná pojem rozprávka, vie uviesť príklady  

-  vyhľadať a utvoriť prirovnania  

-  určiť hlavnú postavu  

-  pozná pojem príslovie a porekadlo, vie ich vyhľadať  

-  pozná pojem povesť  

 

Komunikačná zložka – sloh  

-  porozprávať udalosť alebo zážitok, dodržať časovú postupnosť  

-  napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS správy, e-mailom, alebo klasicky 

prostredníctvom korešpondenčného lístka  

-  vyhľadať inzerát v časopise, novinách, vie ho napísať  

-  pozná pojem reklama  

-  pripraviť pozvánku na ľubovoľné podujatie  

-  sám si zhotoviť vizitku podľa predlohy alebo vlastnej fantázie  

 

Kľúčové kompetencie  

Percepčno – motorické zručnosti:  
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– odpísať alebo podľa diktovania ( s pomocou posunkov ) 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  

– vyjadriť obsah prečítaného textu slovne alebo pomocou posunkov  

– vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využiť  

Tvorivé zručnosti:  
Slovne alebo pomocou posunkov  

– porozprávať krátky príbeh / vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh /  

– porozprávať príbeh podľa predlohy, podľa obrázkov, podľa názvu  

– zdramatizovať kratší prozaický alebo básnicky text  

– dbať na správny prednes a artikuláciu, gestikuláciu a pohyb s prihliadnutím na druh a stupeň 

postihnutia  

Verejná prezentácia textu, verejný prejav:  
– na primeranej úrovni žiaka 3. ročníka reprodukovať 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 písomnou, ústnou alebo posunkovou formou  

– naučiť sa verejne prezentovať a aktívne vnímať hovoriaceho  

 

3.Obsah predmetu  
Obsah zahŕňa rozsah učiva, ktorý sa má žiakovi so sluchovým postihnutím odovzdať, 

sprostredkovať ako záväzne, základné učivo z daného tematického celku, aby sa zabezpečila 

požadovaná úroveň vzdelávania žiaka v slovenskom jazyku. Ak žiaci so sluchovým 

postihnutím 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 /  

Žiaci so sluchovým postihnutím veku primeranou formou získavajú základné poznatky z 

písania, 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 so 

sluchovým postihnutím.  

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok).  

Škola je povinná z obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok.  

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, 
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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  

– 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, ... 

Vzdelávací štandard 

3. ročník  

9 hodín týždenne, spolu 297 hodín ročne  

Tematické celky a odporúčaná časová dotácia  

1. TC Písanie /integrálna súčasť vyučovania SJaL/ 33 hodín  

2. TC Zvuková stránka jazyka a pravopisu 99 hodín  

3. TC Slohová výchova 33 hodín  

4. TC Výcvik čítania, rozvíjanie vyjadrovania a rečovej kultúry 33 hodín  

5. TC Literárna výchova 99 hodín  
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. 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. 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 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. Práca s ilustráciami ukážok z 

literatúry pre deti Práca s knihou, literárnym slovníkom, náučnou literatúrou, s 

mimočítankovou literatúrou. 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

3.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 3 (rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

 

 

1.Charakteristika predmetu  
Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím 

podľa jeho predpokladov a schopností.  

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. S prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u žiakov, predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové 

štandardy.  

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách ( hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina ) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu.  

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho 

prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa používajú také metódy 

práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu každého žiaka a interakčno-

komunikatívne vzťahy medzi žiakmi.  

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej metódy 

práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa možností a predpokladov žiaka. Podľa 

možností a predpokladov žiaka sa komunikácia so žiakom rozvíja všetkými dostupnými 

komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, prstovou 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 161 

abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými znakmi, 

neverbálnou komunikáciou, pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami.  

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách. V spontánnych 

a navodených situáciách sa opakujú gramatické javy osvojované v slovenskom jazyku a 

literatúre a iných predmetoch, najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej využiteľnosti.  

.  

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 

 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 

 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 

sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 

Predmet komunikačné zručnosti umožňuje plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a 

pozitívne ovplyvňovať morálny vývin žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať 

pozitívne myslenie a vlastnosti, sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s 

prosociálnymi hodnotami a postojmi.  

 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 
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informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov primárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné zručnosti získané na  vyučovaní 

slovenského jazyka, prírodovedy a matematiky. 

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie. 

 

Predmet komunikačné zručnosti umožňuje plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať 

a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať 

pozitívne myslenie a vlastnosti, sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s 

prosociálnymi hodnotami a postojmi. 

 

Prehľad tematických celkokov 

 

1. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie, odzeranie.  

Rozvíjanie sluchového vnímania  

- identifikácia rozlišovanie zvukového podnetu,  

- vnímanie vibrácií hmatom i sluchom,  

- vnímanie hudobných i nehudobných zvukov,  

- vnímanie a rozoznávanie sily zvuku (hudby),  

- vnímanie a rozoznávanie hlbokých a vysokých tónov, dlhých a krátkych tónov,  

- rozlíšenie počtu zvukov (málo - veľa),  

- vyjadrovanie napodobňovaním zvukovými nástrojmi, alebo predmetmi tempa, rytmu, sily 

zvuku,  

- rozvíjanie schopnosti reagovania pohybom na zvuk rytmických nástrojov, na rýchle a 

pomalé tempo hudby,  

- rytmizácia riekaniek s pohybovým vyjadrením,  

- počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom),  

- rozlišovanie slov podľa zvuku,  

- rozlišovanie hudobných a nehudobných zvukov.  

Rozvíjanie hmatového vnímania - poznávanie základných kvalít - hmotnosti, teploty, veľkosti 

predmetov, ich povrchu, polohy, smeru a umiestnenia.  

 

2. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku  
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie.  

 

3. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Chápanie pojmov.  
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Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

  

4. Rozvíjanie expresívnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 

Tvorenie otázok a odpovedí.  

Tvorenie viet.  

Podporovanie samostatného vyjadrovania.  

Rozprávanie podľa obrázku.  

Rozprávanie krátkeho príbehu.  

Dialóg na danú tému.  

Dialogická reč - spresňovanie, obohacovanie úrovne slovníka, spresňovanie gramatickej 

štruktúry, otázok, rozvíjanie chápania zmyslového obsahu dialógu a určených rečových 

situácií.  

 Pantomíma - kombinácia s posunkami, kombinácia s dramatizáciou, kombinácia s 

psychodrámou (monológ, výmena rolí, svedomie, zrkadlo), kombinácia s výtvarným 

prejavom, kombinácia s tancom.  

 

5. Rozvíjanie slovnej zásoby( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Aktívna slovná zásoba  

Pomenovanie konkrétnych predmetov, predmetov na obrázkoch, javov, dejov. Vyhľadávanie 

protikladov. Vytváranie asociácií.  

Pasívna slovná zásoba  

Oboznámenie s významom slova ( posunku), identifikácia slova ( posunku), identifikácia 

predmetov podľa opisu, synonymá.  

Potencionálna slovná zásoba  

Uskladňovanie štrukturálno-sémantickej analýzy odvodených slov ( posunkov) .  

Prenášanie významu pri stretnutí s viacvýznamovým slovom ( posunkom).  

Odhad významu nového slova ( posunku ) na základe situácie alebo obsahu.  

Porovnávanie nového významu so starým (v podmienkach obsahu), podobnosť na základe 

vonkajších znakov, podobnosť podľa funkcie.  

 

6. Orientácia a neverbálna komunikácia  
Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti.  

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. 

  

7. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím  

Interpretácia umeleckého zážitku v rôznych komunikačných formách (návšteva divadla - 

balet, pantomíma), výstavy. 

 

 

Proces  
Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu 

námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné 

pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára dostatok 

priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu.  

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo najčastejšie 
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vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich predpokladov a 

schopností.  

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete.  

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na 

akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy.  

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od angažovanosti 

a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického 

procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka. 

 

 

PRÍRODOVEDA 

3. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Prírodoveda 

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 ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 

Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k 

prírode, ale aj k samotnej vede.  
 
2. Ciele predmetu 

Hlavné 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 
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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.  

Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s 

materiálmi, s ktorými sa deti bežne  stretávajú.  Deti  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), 

-  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 využívaním  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). 
 

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 
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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  

potravinové 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, ... 
 
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 dokáe  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.Obsah vzdelávania 
Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný 

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. 

Pri rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu 

informácií získaných  vlastným  pozorovaním  a skúmaním,  rozvíjajú  sa objavné 

(induktívne) spôsoby poznávania.  Pri  rozvoji  informačných  kompetencií  ide  

predovšetkým  o rozvoj  detskej schopnosti vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch 

a posudzovať ich využiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru 

objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji sociálnych kompetencií ide predovšetkým 

o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu aktuálne platných predstáv 

detí o skúmaných javoch. 
 

Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o 

prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis 
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pozorovaných  skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr 

sa sústreďujú na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať principiálne fungovanie 

vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie 

sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Uvedené 

spôsobilosti a kompetencie  sa  rozvíjajú  pri  nadobúdaní  a modifikácii  vybraných  

pojmov  a najmä  pri modifikácii   komplexnejších   predstáv,   ktoré   sú   špecifikované   

obsahovým   štandardom v jednotlivých témach. 
 

Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, 

environmentálnych  súvislostí,  ako  aj  pre  kvalitný  rozvoj  kladného  postoja  k 

vlastnému zdraviu a zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a 

poznatkov vytvorených na základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich 

rozvíjať osobitnými aktivitami, ich rozvoj je súčasťou špecifického prístupu k 

prírodovednému vyučovaniu. Ich zmysluplný rozvoj  je zabezpečený špecifikáciou  

výkonového  štandardu,  ktorý sústreďuje žiakov na tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými 

poznatkami. 

 

Tematické celky 

Veci okolo nás, 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  

Rastliny, Čas, Živočíchy, Voda, Hmota, Plynné, kvapalné a pevné látky, Rastliny polí a lúk, 

Teplo a teplota, Ľudské telo, Vlastnosti látok, Jednoduché stroje, Vesmír 

Technika, technické objavy Technika okolo nás . Jednoduché stroje  

Projekty: premiestňovanie nákladu .Ako Egypťania stavali pyramídy . Elektrická energia  

Živé organizmy 

 Človek  

Živočíchy  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

VLASTIVEDA 
3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  
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 1.Charakteristika predmetu 
  Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej vlasti, svojho 

kraja, regiónu a samotnej obci.  

Vlastivedné – motivačné poznávanie začína uţ v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný 

zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená 

emotívnym (dobrodruţným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z 

rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v 

rodine a v komunite, či uţ školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových 

premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a 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 republiky musí byť spojené s 

poznaním histórie. Vlastiveda by mala byť činnostným obsahom. Odporúčame aj vychádzky s 

vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy ale tieto 

vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s 

prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je 

rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti 

Príroda Slovenska je základom spoznanie vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) 

najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes 

sú príbehy historického rázu. Zakladá sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o 

ich zaradení v správnom časovom slede. (Cestujeme po Slovensku) ţiaci spoznajú 

najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Realizácia je prostredníctvom 

„výletov“, jeden výlet po Slovensku je zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s 

príbehmi a obrázkami, kaţdý z nich znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní 

zjednodušenej mapy 

 
2. Ciele predmetu 

Prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní, rozprávaní, pozorovaní, skúmaní, ţiaci získavajú 

vzťah k rodnému kraju – kraju, v ktorom ţijú. Vo vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku je cieľom, 

aby ţiaci vedeli rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia). Pomenovať jeho 

jednotlivé prvky – časti. Primerane veku, druhu a stupňu sluchového postihnutia odlíšiť vzťahy, 

väzby (prírodného a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. 

Pri kaţdej vhodnej téme majú ţiaci pouţiť poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností. Ţiaci majú 

dokázať pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda a čo človek, poznať premeny prírody počas 

roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v rodnom kraji alebo okolí školy 

pomocou svetových strán a významných objektov. Po objavnom spoznaní rodného kraja alebo 

okolia školy sa ţiaci pútavou formou oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Ţiaci majú 

pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré uţ 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 odlíšiť ich uţ na pohľad 

významné znaky.  
Kompetencie  

Učebný predmet vedie ţiakov k rozvíjaniu:  

komunikatívnej kompetencie tým, ţe umoţňuje prezentáciu slovnú, písomnú alebo posunkovú, 

navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretácii prečítanej alebo vypočutej povesti, básne 

viaţucej sa k regiónu alebo ku Slovensku. Učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť 

tým, ţe ţiaci majú moţnosť rozvíjať si schopnosť opisu obrázkov, diagramov, kresieb apod.  

Ďalšou dôleţitou kompetenciou rozvíjanie kultúrnej kompetencie aj personálnej a 

interpersonálnej, pretoţe učebný predmet dáva predpoklad pre tvorbu projektov a tímovej 

práce.  
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3.Obsah vzdelávania  

Objavujeme Slovensko - Slovensko moja vlasť  

Príbehy Slovenska na obrázkoch  

Slovensko na mape a obrázkoch, internete, knihách, rozprávkach, CD, DVD  

Za tajomstvami prírody Slovenska  

Kde sa nachádza Slovensko? Pohoria (Tatry, Nízke Tatry, Pieniny, Malá Fatra). Naše rieky. 

jaskyne Slovenska plné záhad. (Demänovské jaskyne, Domica). Lesy. Čo ukrývajú?  

Naše starobylé pamiatky a ich krása  

Svetoznáme pamiatky Slovenska (UNESCO). Slávne hrady, zámky.  

Cestujeme v čase – Slovensko v minulosti a dnes  

 
 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 
MATEMATIKA 

3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 3 

Školský vzdelávací program: 4  (rozšírený o 1 vyučovaciu hodinu) 

 

1.Charakteristika predmetu  
Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím) po slovenskom jazyku najviac časovo dotovaným učebným predmetom. 

Matematické vzdelávanie v prípravnom až 4. ročníku ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na 

využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov so sluchovým postihnutím. 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.  

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 pre žiakov so sluchovým postihnutím zahŕňa  

- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s objektmi rozvíjajúce matematické 

kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a pod.)  

- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, myslenia a rozvoj 

algoritmického myslenia  

-  súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko 

k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka  

-  informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.  
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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,  

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,  

Geometria a meranie ,  

Kombinatorika  

Logika, dôvodenie, dôkazy.  
Poradie tém a ich zaradenie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy ( podľa svojich 

podmienok.  

Škola je povinná z predloženého obsahu daného predmetu prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 

 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. 

stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím významné miesto pri vytváraní pojmu 

prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena 

(premennej) vo význame čísla.  

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú 

v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. 

Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a 

diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.  

V tematickom okruhu Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 

rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, 

odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané 

metrické úlohy z bežnej reality.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím je Kombinatorika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ pre 

žiakov so sluchovým postihnutím riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, 

pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel  (usporiadavajú, rôzne 

zoskupujú).  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým 

postihnutím sa objavuje v len podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska 

pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.  

 

2.Ciele predmetu  
Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch prípravnom až 4. ročníku ZŠ pre žiakov 

so sluchovým postihnutím, je naučiť žiakov so sluchovým postihnutím tým poznatkom, ktoré 

v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj 

rozvíjanie tých schopností žiakov so sluchovým postihnutím , pomocou ktorých sa pripravia 

na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.  

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu aby, sa realizovali najmä tieto cieľové zámery a 

všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:  

– používanie slovenského jazyka a odborného jazyka, ktorá zodpovedá stupňu sluchového 

postihnutia, správna aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné 

využívanie tabuliek, grafov a diagramov. Vyžívanie pochopených a osvojených pojmov, 

postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.  
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– V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím.  

 

 

– Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov pre žiakov so sluchovým 

postihnutím v rovine a v priestore.  

 

– Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou.  

– Systematické vedenie žiakov so sluchovým postihnutím k získavaniu skúseností s 

významom matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov na úrovni ich 

komunikačných zručností a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický 

model. Dostať sa bližšie k dennej praxi.  

– Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov so sluchovým postihnutím, vrátane ich komunikačných zručností, používať 

prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.  

– Viesť žiakov so sluchovým postihnutím k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s 

procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa na 

úrovni ich komunikačných zručností, k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a 

vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa.  

– Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím, 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 so sluchovým postihnutím k spoločným 

európskym hodnotám, k permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených 

európskymi štátmi a Slovenskom.  

– V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov so sluchovým postihnutím kľúčové 

kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v 

oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa učiť sa.  

Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím má smerovať k 

tomu aby sa pri vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím v jednotlivých tematických 

okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre 

matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím. 

 

3.Obsah vzdelávania  
( 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne )  

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. 

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  
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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. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh. Riešenie slovných úloh s 

neprázdnym prienikom.  

V. Geometria  

Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch. 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.  

  

VI. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie  

Vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, 

manipulatívnou činnosťou a symbolmi. Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, 

posúdenie ich pravdivosti. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má získať žiak so sluchovým postihnutím:  

- náročnosť formulácie slovných úloh zodpovedá stupňu sluchového postihnutiu žiaka a 

úrovni jeho komunikačných zručností  

- žiak rieši úlohy za pomoci učiteľa. 

 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

3. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť:   Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatická výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1.Obsah vzdelávania 

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:  
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- 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.  
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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...). 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. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

3.ročník 

Vzdelávacia oblasť:   Umenie a kultúära 

Vyučovací predmet: Výtv arná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  
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1. Charakteristika  predmetu 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov 

dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, 

vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných 

aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné 

aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský 

záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej 

strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení 

súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných 

disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, 

komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, 

elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem 

dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 

obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné 

činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie 

vlastných predstáv. Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú 

operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného 

dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje 

vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.  

 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 

vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú 

sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia 

a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na 

úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

Metodické východiská predmetu sú: 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných 

a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné 

koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne 

(konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj 

koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie 

nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 

prevažuje cieľ kognitívny. 

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných 

predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen 

s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) 

ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými 

postupmi Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo 

vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre 

synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré 

nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. 

 

b) v témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska: 

- osobnosti a veku žiaka, 
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- edukačných cieľov, 

- kultúrno-spoločenskej reality. 

 

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) 

jedinečnú možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 

– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

– kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...), 

– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

–  kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse 

a názoroch iných ľudí), 

– kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

            Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém 

(prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom 

zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. 

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie 

jazyku, vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného 

vnímateľa a používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v 

prostredí v ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv 

dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho 

začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie 

nových pohľadov na svet. 

 

2. Ciele predmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

Kognitívne ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať 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. 
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Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť 

vyučovania, pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej 

výchovy. Zapájajú citovosť, efektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú 

vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 

 

3. 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.) 

 

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.) 
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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.) 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

                                                                 3.ročník 

Vzdelávacia oblasť:   Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika predmetu  

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 (napr. ZUŠ). 

Na primárnom stupni vzdelávania sa 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. 
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Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné 

a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 

objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných 

hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti 

a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze 

zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s 

hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 

nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností 

žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať 

a podporovať. 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: 

vokálnointonačné, 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 bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť 

zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie 

menej nadaných a podporovanie najslabších 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 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. 

Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený 

učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a 

optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. 

Odporúčame, aby tento učebný predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova 

pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie. 

2.Ciele predmetu 

Cieľom je prostredníctvom: 

- poznania slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote 

človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný jazyk a takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych 

kompetencií žiakov, 

- poznania slovenského zvykoslovia, 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 
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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, 

- 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. 

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. 

 

 

 

3.Obsah vzdelávania 

 

- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska, 

- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky, 

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. 

Rozdelenie do ročníkov 

V druhom  až 3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do 

tematických celkov. 

 

Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto 

odporúčame: 

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, 
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besedy, 

- zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; 

špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná 

a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, 

informačnoreceptívna metóda, improvizácia. 

 

Vokálne činnosti 

Obsah 

- základy speváckeho dýchania, držanie tela, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová 

hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

- práca s hlasom, 

- melodická otázka, rytmizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry, 

- hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾ , 4/4 takte, 

- používanie taktovacích gest, 

- orientácia v grafickom zázname rytmu –dlhej a krátkej doby, určovanie rytmu, tempa, 

dynamiky. 

 

Inštrumentálne činnosti 

Obsah 

- hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie 

i produkcie, 

- hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov 

z prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

- tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam. 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

Obsah 

- reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta, 

- pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 

dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), 

- vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, 

podupy podľa hudby), 

- pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo, 

pomaly, rýchlo, 

- používanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 takte, 

- pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 

 

Percepčné činnosti 

Obsah 

- aktívne vnímanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, 

štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu napodobňovať, 

- určiť piesne podľa melódie, rytmu 

- využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť s inštrumentálnou hrou, pohybom; 

vizualizácia. 

 

Hudobno-dramatické činnosti 

Obsah 

- využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu  
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Kompetencie Výkon 

Vokálno-intonačné činnosti 

Získať základné zručnosti a návyky. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v 

živote 

človeka. 

Poznať hodnoty nôt , 

( celá, štvrťová, osminová, štvrťová s bodkou, 

polová + pomlčky), mená nôt, C-dur stupnice, 

husľový kľúč, basový kľúč, 
2
/4, 

4
/4, ¾ takt. 

Poznať 10 detských a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry 

v živote človeka. 

Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na ne. 

Pomocou detských hudobných nástrojov(DHN) 

realizovať zvukovú podobu javov, nálad, 

podporiť náladu piesne a skladby. 

Vedieť napodobniť rytmické motívy 

Hudobno-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Taktovať v 
2/

4 a 
3/

4  takte. Ovládať kroky valčíka 

Pohybom správne reagovať na hudbu. 

Ovládať základné kroky valčíka 

Percepčné činnosti 

 Poznať krátke veku primerané hudobné 

skladby, vedieť vizualizovať hudobný 

zážitok, a vyjadriť pohybom . 

Podľa druhu a stupňa sluchového postihnutia 

sluchom rozoznať druhy ľudského hlasu, 

základné sláčikové, dychové, bicie hudobné 

nástroje, klavír. 

Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby. 

Spoznať hudbu rôzneho typu, domácu, 

regionálnu, iných národov, vo všetkých 

žánrových, štýlových a funkčných podobách, 

z hľadiska spoločenského, historického, 

poznávať a vážiť si hudobnú kultúru svojho 

národa a iných národov. 

Poznať podľa rytmu osvojené piesne. 

Hudobno-dramatické činnosti 

Hudobná dramatizácia jednoduchej ľudovej 

rozprávky. Využitie slovenských ľudových 

tonálnych a modálnych piesní v dramatickom 

význame. 

Pripraviť si s pomocou učiteľa jednoduché 

hudobno-dramatické vystúpenie 

S pomocou učiteľa pripraviť 

jednoduché 

hudobno-dramatické vystúpenie. 

 

 

 

Postoje 

Žiak 

- si vytvára vzťah k prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj 
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hudobný prejav a výkon spolužiakov, 

- postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho 

kolektívneho muzicírovania a spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu 

počúvať/vnímať hudbu. 

Žiak 

- spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo 

všetkých žánrových, štýlových a funkčných podobách, z hľadiska 

spoločenského, historického, rešpektuje špecifiká, pozná a váži si kultúru 

svojho národa a iných národov, 

- pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická 

funkcia, 

- získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života 

(metafora), využitím (kognitívnych) vedomostí z iných predmetov 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

horeuvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
                                                   3.ročník 

                                                                  

Vzdelávacia oblasť:   Zdravie a šport 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

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. 

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

sa vyučuje najmä v špeciálnej učebni a priestoroch školského areálu.            

   

2. 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, 
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- 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. 

 

3.Obsah vzdelávania 

Predmet telesná a športová výchova rozvíja pohybové kompetencie v nasledovných 

oblastiach: 

Prehľad tematických celkov: 

 

Časová dotácia 

 

Tematický celok (TC)  

 
3.ročník 

Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti 30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry             30% 

Psychomotorické cvičenia a hry 15% 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 15% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 10% 

 

 

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. 
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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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE 4 . ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV 

SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 
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                                   KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

4.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 ( rozšírený o 1vyučovaciu hodinu) 

 

 

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.  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. Obsah vzdelávania  

Dieťa objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom 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. 

Ročníkový symbol: LOĎ 

Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný 

život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života. 

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. 
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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 

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 
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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 

• 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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 190 

• 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 

• 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 
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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) 

• 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 
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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: 

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. 

           

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

                                                      

4. ročník  

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 7  (rozšírené o 2 voliteľné hodiny) 

 

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 so 

sluchovým postihnutím sa oboznamujú s ohybnými slovnými druhmi. 

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 si rozvíjajú aplikačné, analytické, tvorivé a motorické zručnosti pri 

vyhľadávaní inzerátov a tvorbe pozvánok. 

Predmet formuje budúci vzťah k slovenskému 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.Ciele predmetu 

Hlavným cieľom je rozvíjanie komunikačných schopností, ktoré budú východiskom ich 

ďalšieho vzdelávania nielen v slovenskom jazyku, ale aj v ostatných vyučovacích 

predmetoch.  

Kľúčové kompetencie 

Percepčno – motorické zručnosti: 

– odpísať alebo podľa diktovania ( s pomocou posunkov ) 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 

– vyjadriť obsah prečítaného textu slovne alebo pomocou posunkov 

– vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využiť 

Tvorivé zručnosti: 

Slovne alebo pomocou posunkov 

– porozprávať krátky príbeh / vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh / 

– porozprávať príbeh podľa predlohy, podľa obrázkov, podľa názvu 

– zdramatizovať kratší prozaický alebo básnicky text 

– dbať na správny prednes a artikuláciu, gestikuláciu a pohyb s prihliadnutím na druh a stupeň 

postihnutia 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav: 
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– na primeranej úrovni žiaka 4. ročníka reprodukovať 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 písomnou, ústnou alebo posunkovou formou 

– naučiť sa verejne prezentovať a aktívne vnímať hovoriaceho 

 

3.Obsah vzdelávania 

Obsah zahŕňa rozsah učiva, ktorý sa má žiakovi so sluchovým postihnutím odovzdať, 

sprostredkovať ako záväzne, základné učivo z daného tematického celku, aby sa zabezpečila 

požadovaná úroveň vzdelávania žiaka v slovenskom jazyku. Ak žiaci so sluchovým 

postihnutím zvládnu základné učivo, učiteľ má možnosť diferencovať nároky na žiakov 

v súlade s ich schopnosťami a záujmami. Predmet Slovenský jazyk a literatúra v 3. a 4. 

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 / 

Žiaci so sluchovým postihnutím veku primeranou formou získavajú základné poznatky 

z písania, 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 so 

sluchovým postihnutím.   

Poradie tém je v kompetencii školy ( podľa svojich podmienok). 

Škola je povinná z obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra prevziať do svojho školského 

vzdelávacieho programu minimálne 70 % z daného obsahu, podľa svojich podmienok. 

 

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 

– prezentačná metóda / prezentácia s využitím interaktívnej tabule / 

– inovatívna metóda, metóda otázok a odpovedí 

– samostatná práca žiakov /s učebnicou, pracovným zošitom, počítačom, internetom / 
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– skupinové , projektové, zážitkové, dialogické vyučovanie, práca vo dvojici 

– skúšanie / ústne, písomné, praktické / 

– návšteva knižnice, výstav, účasť na literárnych a recitačných súťažiach, . 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

4.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Komunikačné zručnosti 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 3 (rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

1.Charakteristika predmetu  
Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím 

podľa jeho predpokladov a schopností.  

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. S prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u žiakov, predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové 

štandardy.  

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách ( hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina ) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu.  

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho 

prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa používajú také metódy 

práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu každého žiaka a interakčno-

komunikatívne vzťahy medzi žiakmi.  

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej metódy 

práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa možností a predpokladov žiaka. Podľa 

možností a predpokladov žiaka sa komunikácia so žiakom rozvíja všetkými dostupnými 

komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, prstovou 

abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými znakmi, 

neverbálnou komunikáciou, pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami.  

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách. V spontánnych 

a navodených situáciách sa opakujú gramatické javy osvojované v slovenskom jazyku a 

literatúre a iných predmetoch, najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej využiteľnosti.  

.  

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 
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 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 

 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 

sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 

Predmet komunikačné zručnosti umožňuje plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a 

pozitívne ovplyvňovať morálny vývin žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať 

pozitívne myslenie a vlastnosti, sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s 

prosociálnymi hodnotami a postojmi.  

 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov primárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím. 

Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné zručnosti získané na  vyučovaní 

slovenského jazyka, prírodovedy a matematiky. 

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie. 

 

Predmet komunikačné zručnosti umožňuje plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať 

a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať 
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pozitívne myslenie a vlastnosti, sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s 

prosociálnymi hodnotami a postojmi. 

 

Prehľad tematických celkokov 

 

1. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie, odzeranie.  

Rozvíjanie sluchového vnímania  

- identifikácia rozlišovanie zvukového podnetu,  

- vnímanie vibrácií hmatom i sluchom,  

- vnímanie hudobných i nehudobných zvukov,  

- vnímanie a rozoznávanie sily zvuku (hudby),  

- vnímanie a rozoznávanie hlbokých a vysokých tónov, dlhých a krátkych tónov,  

- rozlíšenie počtu zvukov (málo - veľa),  

- vyjadrovanie napodobňovaním zvukovými nástrojmi, alebo predmetmi tempa, rytmu, sily 

zvuku,  

- rozvíjanie schopnosti reagovania pohybom na zvuk rytmických nástrojov, na rýchle a 

pomalé tempo hudby,  

- rytmizácia riekaniek s pohybovým vyjadrením,  

- počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom),  

- rozlišovanie slov podľa zvuku,  

- rozlišovanie hudobných a nehudobných zvukov.  

Rozvíjanie hmatového vnímania - poznávanie základných kvalít - hmotnosti, teploty, veľkosti 

predmetov, ich povrchu, polohy, smeru a umiestnenia.  

 

2. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku  
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie.  

 

3. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Chápanie pojmov.  

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

  

4. Rozvíjanie expresívnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Pomenovanie predmetov, javov, dejov. 

Tvorenie otázok a odpovedí.  

Tvorenie viet.  

Podporovanie samostatného vyjadrovania.  

Rozprávanie podľa obrázku.  

Rozprávanie krátkeho príbehu.  

Dialóg na danú tému.  

Dialogická reč - spresňovanie, obohacovanie úrovne slovníka, spresňovanie gramatickej 

štruktúry, otázok, rozvíjanie chápania zmyslového obsahu dialógu a určených rečových 

situácií.  

 Pantomíma - kombinácia s posunkami, kombinácia s dramatizáciou, kombinácia s 

psychodrámou (monológ, výmena rolí, svedomie, zrkadlo), kombinácia s výtvarným 

prejavom, kombinácia s tancom.  
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5. Rozvíjanie slovnej zásoby( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Aktívna slovná zásoba  

Pomenovanie konkrétnych predmetov, predmetov na obrázkoch, javov, dejov. Vyhľadávanie 

protikladov. Vytváranie asociácií.  

Pasívna slovná zásoba  

Oboznámenie s významom slova ( posunku), identifikácia slova ( posunku), identifikácia 

predmetov podľa opisu, synonymá.  

Potencionálna slovná zásoba  

Uskladňovanie štrukturálno-sémantickej analýzy odvodených slov ( posunkov) .  

Prenášanie významu pri stretnutí s viacvýznamovým slovom ( posunkom).  

Odhad významu nového slova ( posunku ) na základe situácie alebo obsahu.  

Porovnávanie nového významu so starým (v podmienkach obsahu), podobnosť na základe 

vonkajších znakov, podobnosť podľa funkcie.  

 

6. Orientácia a neverbálna komunikácia  
Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti.  

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. 

  

7. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím  

Interpretácia umeleckého zážitku v rôznych komunikačných formách (návšteva divadla - 

balet, pantomíma), výstavy. 

 

 

Proces  
Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu 

námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné 

pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára dostatok 

priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu.  

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich predpokladov a 

schopností.  

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete.  

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na 

akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy.  

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od angažovanosti 

a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického 

procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka. 
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                                                   ANGLICKÝ JAZYK 

 4.ročník 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

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, 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, 

- 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, 
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- 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: 

- identifikovať známe slová, 
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- 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. 

 

 

 

4. Obsah predmetu (úroveň A1.1+) 

 

Spôsobilosti Funkcie  

 

Príklady slovných 

spojení a viet  

 

Jazyk a jeho použitie  

 

Relating with others 

in a communicative 

situation  

Greetings  

Pozdraviť   
Hello./Hi.  

Good morning.  

Good afternoon.  

Časovanie 

pomocného slovesa to 

be v jednoduchom 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 204 

 

Nadviazať kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou  

Good evening.  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 

dress.  

Ukazovacie zámená 

this/these, that/those.  

 

Jednotné a množné 

číslo pravidelných 

podstatných mien.  

 

Základné podstatné 

mená s nepravidelným 

tvorením množného 

čísla.  
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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 + 

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 

Let´s play.  
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sme spoločne niečo 

vykonali  

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 – 

here, there.  Ending a phone call  

Ukončiť telefonický 

rozhovor  

See you. Bye.  

Goodbye.  

Monitoring 

understanding  
 

Uistiť sa v rozhovore, 

Assuring that I am 

understood  

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

Does he understand?  

Can you spell your 

name?  

Jednoduchý prítomný 

čas, tvorba otázky a 

záporu.  
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že moje slová boli 

pochopené  
moje vyjadrenia  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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa 
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PRÍRODOVEDA 

4. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Prírodoveda 

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.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. 

  

Parciálne 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 
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najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto 

konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám.  

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 potravinové 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, ... 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. Špecifikácia vzdelávacieho obsahu  

Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný 

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri 

rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu informácií 

získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby 

poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej 

schopnosti vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich využiteľnosť pre 
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pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji 

sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na 

modifikáciu aktuálne platných predstáv detí o skúmaných javoch.  

Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o 

prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis 

pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr sa 

sústreďujú na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať principiálne fungovanie 

vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta 

a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a 

kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a modifikácii vybraných pojmov a najmä pri 

modifikácii komplexnejších predstáv, ktoré sú špecifikované obsahovým štandardom v 

jednotlivých témach.  

Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, 

environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému 

zdraviu a zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených 

na základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými 

aktivitami, ich rozvoj je súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich 

zmysluplný rozvoj je zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje 

žiakov na tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami. 

 Obsah vzdelávania(viď. tabuľky) 

Minimálny obsahový a výkonový štandard je označený červenou farbou. 

 

Téma: Vlastnosti látok  
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Téma: Vlastnosti látok – hustota  
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Téma: Jednoduché stroje  
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Téma: Sily  

 

 
Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 
VLASTIVEDA 

4. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Vlastiveda 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  
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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 ročníkoch primárneho 

vzdelávania.  

2. 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 podporovať chuť 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.  

 Kompetencie 

Prostredníctvom učenia sa a činnosti si žiaci rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej gramotnosti 

a komunikatívne kompetencie tým, že majú možnosť slovne alebo písomne prezentovať svoje 

skúsenosti z navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretovať prečítanú alebo vypočutú 

povesť, pieseň, báseň viažucu sa k regiónu alebo k vlasti. Vlastivedné učivo o Slovensku 

rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Žiaci majú možnosť interpretovať umelecké texty z 

literatúry alebo odborné texty, prostredníctvom opisu obrázkov, diagramov, kresieb a pod.  

Ďalšou dôležitou kompetenciou je rozvíjanie kultúrnej kompetencie, pretože spoznávanie 

vlasti sa rozvíja nielen priamym pozorovaním alebo získavaním informácií z textu, ale aj 

využitím ľudovej slovesnosti výtvarného, hudobného, dramatického, alebo filmového umenia.  

Vzťah k prírode a k ľuďom rozvíja základy personálnej a interpersonálnej kompetencie, 

podporuje motiváciu a rôzne stratégie „učiť sa“, hľadá možnosti a limity k samostatnému, 

sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej (nekonfrontačnej) 

komunikácii, schopnosti objavovať a poznávať všetko, čo ho zaujíma, k čomu má pozitívny 

vzťah, prípadne v čom by mohol v budúcnosti uspieť. Schopnosť pracovať samostatne i 

tímovo.  

Poznámka:  

Témy nie je nutné preberať následne, ale výberovo. Závisí to od aktuálnosti sviatkov, ročných 

období a významných udalosti, ktoré sa udiali. Napríklad stala sa nejaká významná udalosť na 
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Slovensku, tak jej budeme venovať pozornosť. Inokedy samotní žiaci prinášajú do školy veľa 

otázok a chcú na ne odpovede. Výber kultúrnych a prírodných zaujímavosti ponechávame na 

učiteľov a žiakov. 

3. Obsah vzdelávania 

Cestujeme po Slovensku Cesta do školy a domov  
Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy, bydliska (orientácia v okolí). 

Poznávanie cesty do školy. Svetové strany, orientácia podľa svetových strán  

Výlety po Slovensku (úvod )  
Čo potrebujeme na výlete? Čo všetko budeme cestou vidieť? Ako budeme cestovať? Čo je 

treba pozorovať pri ceste po Slovensku  

Výlety po západnom Slovensku  
Bratislava. Návšteva Bratislavského hradu,. Záhorie. Trenčiansky hrad a studňa lásky. 

Bojnický zámok a zoo. Plavba hore Dunajom. Nitriansky hrad. Trnava – „slovenský Rím“  

Výlety po strednom Slovensku  
Plavba hore Váhom. Drotárske múzeum. Tajomný Oravský hrad a priehrada. Vlkolínec a 

Vrátna dolina – svetoznáme kúty Slovenska. Roztancovaná Východná. Horehronie –

kráľovstvo chránené hradmi. Zvolenský zámok. Dobrodruţstvá pod Poľanou. Kúpeme sa v 

Sklených Tepliciach. Naše zlaté hory – Kremnické vrchy. Naše strieborné hory – Štiavnické 

vrchy. Kamenný vodopád. Kráľovstvo medveďa – Slovenské rudohorie  

Výlety po východnom Slovensku  
Od Tatier po Vihorlat. Maličké veľhory Tatry. Plavíme sa plťou po Dunajci – Pieniny. Soľ 

nad zlato – Prešov. Spišský hrad a jeho sláva. Naše jaskyne – Roţňava a okolie. Najkrajší 

kostol Slovenska – Košice.  

Nad mapou Slovenska  
Čo sme sa naučili, čo sa nám najviac páčilo. Kam zavedieme priateľa zo zahraničia.      

 

Minimálne kompetencie, ktoré má ţiak so sluchovým postihnutím získať:  

horeuvedené kompetencie uplatňuje a poţiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia, s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

         MATEMATIKA 

4. ročník 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 4 

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 
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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.  

 

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  

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.  

 

2. 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 
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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. Obsah vzdelavania 

 

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.  
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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.  

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.  

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

4.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť:   Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatická výchova 

Štátny vzdelávací program : 0,5 

Školský vzdelávací program: 1  (rozšírený o 0,5 vyučovacej  hodiny) 

 

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.  

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 informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo 

vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri 

riadení školy.  

 

 

2.  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).  

Žiak má 

 získať prvé skúsenosti a zručnosti s počítačom 

 rozumieť základným pojmom a postupom pri práci s počítačom (v informatike) 

 vedieť využívať IKT aj v iných predmetoch 

 vedieť využívať aplikácie v každodenných činnostiach 

 

 

3.  Obsah predmetu 

I. Informácie okolo nás 

Žiaci sa budú učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami.  

- naučia sa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  
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- získajú prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií,  

- porozumejú nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,  

- pochopia spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a 

obrázkov),  

- pomocou IKT dokážu realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového 

vyučovania  

Obsahový štandard 

Práca s textovým editorom 

- písanie krátkeho uceleného textu a ukladanie textu 

- jednoduché formátovanie textu (vytváranie odsekov, zarovnanie, centrovanie textu) 

- kopírovanie textu v textovom editore pomocou klávesových skratiek,  presúvanie textu 

ťahaním myši  

- vkladanie symbolov do textu 

- vkladanie obrázkov do textu a práca s ním  

Práca s grafickým editorom (podľa vybavenia PC) 

- otvorenie súboru v kresliacom programe 

- upravovanie obrázka (prevrátenie, otáčanie obrázka, výber časti obrázka) 

- ukladanie obrázka  

Tvorba animácií 

Práca so zvukom 

-práca s programami na prehrávanie hudby  

-práca s efektmi na úpravu zvukov v programe Nahrávanie zvuku. 

 

II. Komunikácia prostredníctvom IKT  

V tematickom celku sa žiaci naučia využívať  nástroje internetu na komunikáciu, na vlastné 

učenie sa, na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. 

Žiaci  

- sa naučia pracovať s elektronickou poštou,  

- pochopia spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,  

- uvedomia si bezpečnostné riziká pri práci s internetom,  

- pochopia spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova,  

- zvládnu výber potrebných informácií.  

Obsahový štandard 

Práca s e-mailom 

- založenie e-mailovej schránky 

-  príloha e-mailu, predmet správ 

-  pravidlá bezpečnosti a etického správania sa pri písaní e-mailov 

Internet ako zdroj informácii a zábavy 

- práca s vyhľadávačom, využívanie internetu ako zdroja informácií a zábavy  

 

III. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

Žiaci  sa 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 uvaţovať 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. 

Obsahový štandart 

Zábavné programy a didaktické hry  
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- ovládať jednoduché didaktické hry, obrázkové stavebnice 

- riešiť a využívať jednoduché algoritmy  

 

IV. Princípy fungovania IKT  

Tematicky celok sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií.  

Žiaci sa  zoznámia:  

- s možnosťami vstupných a výstupných zariadení  rôznych oblastí určenia softvéru,  

- so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,  

- s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.  

Obsahový štandard 

Časti počítača a jeho ovládanie  

- bezpečná práca s počítačom, tlačidlo RESET, vypnutie počítača 

- pracovná plocha počítača 

- súbory a priečinky  

Práca s panelom úloh 

- tlačidlá spustených okien – práca s dvoma otvorenými pracovnými oknami (úprava 

veľkosti okna, jeho presúvanie na ploche počítača, kopírovanie z jedného do druhého) 

Vstupné a výstupné zariadenia a práca s nimi  

 - tlačiareň , skener – skenovať obrázok a vytlačiť na tlačiarni 

- fotoaparát – digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotografiu uložiť do priečinka  

- USB kľúč – ukladanie dokumentov z USB na USB   

 

V. Informačná spoločnosť  

Tematicky celok sa zaoberá etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. 

Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.  

Žiaci  

- sa oboznámia s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,  

- pochopia, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám,  

- sú vedení  k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, 

ktoré sa tu vyskytnú v súvislosti z ich používaním. 

Obsahový štandart 

Bezpečné správanie, ochrana počítača  

- poučenie o BOZ pri práci s počítačom, pravidlá správania sa pri počítači 

Bezpečné správanie na internete v komunikácii s inými osobami 

Pracujeme s CD 

- oboznámiť sa s využívaním softvéru v rôznych oblastiach, vrátene hier 

- samostatne ovládať výučbový SW 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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                               PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

 4.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť:   Človek asvet práce 

Vyučovací predmet:  Pracovné vyučovanie 

Štátny vzdelávací program : 0 

Školský vzdelávací program: 1  

 

 

1.Charakteristika predmetu  
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 

technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov.  

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, 

v ktorých ţiaci 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 dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v 

ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich 

určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov. 

 

2.Ciele predmetu 
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika 

vychádzame zo všeobecných poţiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných 

cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môţeme uvaţovať 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 ţivot v rôznych ţivotných situáciách  

(doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),  

- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môţe pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie ţivot),  

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s vyuţitím 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 ţivotných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,  
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- 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 pouţívať informačné a komunikačné technické prostriedky,  

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,  

- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním aţ po prezentáciu produktu,  

- osvojenia si bezpečného vyuţívanie techniky v domácnosti,  

- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,  

- získavaniu všeobecne vyuţívateľných pracovných skúseností,  

- vyuţívaniu vhodných pracovných prostriedkov v beţnom ţivote,  

- 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 

ţiakov tým, ţe vede ţiakov k: 

 

-

práce,  

-osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, k 

organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri 

práci i v beţnom ţivote,  

-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 ţivotnému prostrediu,  

-chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti 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 moţnosť uplatnenie, pre voľbu 

vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu,  

- k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,  

- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.  

 

3.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 
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1. Tvorivé využitie technických materiálov 
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2. Základy konštruovania 

 
 

 

 

 

 

 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 226 

3. Starostlivosť o životné prostredie 
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4. Stravovanie a príprava jedál 
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5. Ľudové tradície a remeslá. 

 

 
Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

  

  VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

4.ročník 

Vzdelávacia oblasť:   Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet:  Výtvarná výchova výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

 

1. Charakteristika predmetu 

Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov 

dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, 

vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných 

aktivít. Týmto napĺňa VV svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. 
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Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje 

prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje 

predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne 

druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, 

komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, 

elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o 

výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, 

zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú 

pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s 

vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: 

vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 

vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa 

tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a 

chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na 

úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 

2. 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. 

 

 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 230 

3. Obsah predmetu 

 

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 

 

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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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                                                         HUDOBNÁ VÝCHOVA 

4.ročník 

Vzdelávacia oblasť:   Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet:  Hudobná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika predmetu 

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 

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. 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. 
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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, 

- 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. Obsah predmetu 

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, 

- inštrumentálne činnosti, 

- hudobno-pohybové činnosti, 

- percepčné činnosti, 
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- hudobno-dramatické činnosti. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

          TELESNÁ VÝCHOVA 

4.ročník 

Vzdelávacia oblasť:   Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet:  Telesná a športová výchova 

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. 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. 

 

 Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti 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 aktivitách, 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, 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 výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia 

vývinu kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne 

orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 

 Ďalšie ciele sú: 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 
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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. 

 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

-  má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových 

záujmov, 

-  dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k 

súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti 

účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej 

akcie, 

-  má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať 

a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase, 

-  má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú 

predpoklad pre optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť, 

-  dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia, 

-  pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu. 

 

Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými 

kompetenciami a ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom 

 

Komunikácia v slovenskom jazyku : 

-  vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, 

-  vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami, 

-  interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou, 

-  dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i 

významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.). 

 

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky: 

-  pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a 

pohybom, 

-  rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, 

-  rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach, 

-  využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch. 
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Digitálna kompetencia: 

-  využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich 

so športovými aktivitami. 

 

 

Naučiť sa učiť: 

-  aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 

-  mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu. 

 

Spoločenské a občianske kompetencie: 

-  vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – 

svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu ap., 

-  vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových 

aktivitách, 

-  vedieť kooperovať pri športových aktivitách, 

-  byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so 

športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a 

formulovaní svojich názorov. 

 

Iniciatívnosť a podnikavosť: 

-  vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové 

aktivity v rôznom prostredí 

-  byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu 

 

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie: 

-  mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je 

súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka. 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

Prehľad tematických celkov (TC) 

 1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

 3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 4. Psychomotorické cvičenia a hry 

 5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Časová dotácia 

 

Tematický celok (TC)  

 
4.ročník 

Základné lokomócie a nelokomočné pohyb.zručnosti  30% 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 30% 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 15% 

Psychomotorické cvičenia a hry 15% 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 10% 
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I. TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Kompetencia: 

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako 

elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia 

(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových činností v priestore) a elementárne 

zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), 

poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život a šport. 

 

Vedomosti: 

-  základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 

-  poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 

-  elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

-  význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 

-  základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží, 

-  zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

-  proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií 

a nelokomočných zručností (s akcentom na senzitívne obdobia), 

-  osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore, 

-  osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu, 

-  na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí, 

-  vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly ap.), 

 

Postoje : 

- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a 

nevyhnutnú súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si 

zdravia, 

-  správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, 

efektívnejšiu komunikáciu využitie času na cvičenie a športovanie, 

-  prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 

 

II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH) 

(Tradičné aj netradičné hry) 

Kompetencia: 

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť 

spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a 

pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych 

situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj k herným činnostiam, uplatňovať zásady 

kultúrneho správania sa na športových podujatiach. 

 

Vedomosti: 

-  základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať, 

-  základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe, 

-  správna technika základných herných činností jednotlivca, 

-  poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, 

-  poznatky o základných pravidlách realizovaných hier, 

-  poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach, 

-  zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 
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Schopnosti a zručnosti: 

-  proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier, 

-  osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách, 

-  osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním, 

-  realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách, 

-  osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať. 

 

Postoje: 

-  pozitívne vnímať rôzne hry ako významnú súčasť pohybových aktivít človeka, 

-  dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, 

-  adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák, 

-  adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera. 

 

III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti č 

(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), 

intelektuálne, kultúrno – umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať 

v živote i športe prostredníctvom kultivovaného prirodzeného pohybu. 

 

Vedomosti: 

- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových 

prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných 

pohybových motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí 

v kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností 

s akcentom na priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti, 

- veku primeraný rozvoj dramatických schopností a zručností, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, 

v rôznych obmenách 

- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových 

činností človeka, 

- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb. 

 

IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry 

(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových 

činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 

pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, 
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sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. 

 

Vedomosti: 

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej 

činnosti, 

- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať 

a vedieť pomenovať, 

- zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie 

zmyslového vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch), 

- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility, 

- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách, 

- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania, 

- osvojovanie si pohybových cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť, 

- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 

V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.) 

Kompetencia: 

Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, 

lyžovania, bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. 

 

Vedomosti: 

- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných 

plaveckých zručností a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase, 

- turistika a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej 

druhoch a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, 

cykloturistika a p., informácie o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase, 

- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so 

snehom a na snehu, elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové 

zručnosti z lyžovania, informácie o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase, 

- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky 

o význame korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o 

možnostiach aplikácie korčuľovania vo voľnom čase, 

- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové 

zručnosti z bicyklovania, informácie o možnostiach bicyklovania vo voľnom čase. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania 

v rôznych obmenách 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych 

pohybových aktivít 

- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru 

- rozvoj kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie 
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pohybu, interpretácia, kreativita 

- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími 

aktivitami 

- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, 

ochrana prírody. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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                                     KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 
5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 ( rozšírený o 1vyučovaciu hodinu) 

 

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).1. ZŠ 2. ZŠ 3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ 6. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

2.  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.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: POZNÁVANIE CEZ DIALÓG 

V tomto veku dieťa stále viac nadväzuje a rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou 

dialógu. Dialóg rozvíja nie len verbálne ale aj symbolicky. To mu umožňuje vstúpiť do sveta 

symbolov slávenia. Rozvíja rozmer oslavy Boha cez gestá a postoje, v ktorých sa zjednocuje 

so spoločenstvom, čo ho uschopňuje rozvíjať vzťahy nie len s ľuďmi ale aj s Bohom. 

Ročníkový cieľ: 

Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu 

s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova. 

Prostredníctvom komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom. 

Ročníkový symbol: Dom 

            Prostredníctvom postupného prechádzania rovinami rozvíjame v jednotlivých 

témach ročníkový symbol, ktorým je dom. Dom, pevná stavba, ľudský príbytok, ktorý môže 

mať rôzne tvary, výšku, byť vystavaný z rozmanitých materiálov. Skupina domov vytvára 

ulicu, obec, mesto. Väčšina ľudí má svoje miesto v nejakom konkrétnom dome. Sú aj prázdne 
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domy, zrúcané, v ktorých nik nebýva. Dom je skutočným domovom, keď ho tvoria všetci 

členovia rodiny, ktorí sa v ňom delia o svoje pocity, zážitky, radosti, žiale. Hodnotu domu 

nedáva nákladný stavebný materiál, ani najmodernejšie vybavenie. Najdôležitejší a najkrajší 

pre akýkoľvek dom je človek, ktorý ho napĺňa láskou k blížnym a dialógom s nimi. Takéto 

poslanie má napĺňať i dom Božích detí – chrám. Jeho krásu netvoria zlaté predmety 

a nádherné obrazy, ale ľudia, čo doň prichádzajú na rozhovor s Bohom. Takýmto domom, 

ktorý je vybudovaný pre Boha ako príbytok, je i naše srdce. Boh chce bývať v nás, v našom 

živote, aby sme sa mu stali chrámom. Aj Ježiš sa narodil v Betleheme = v dome chleba. Z 

domu chleba a vína nás každý deň volá na dialóg s ním. Ak hovoríme o symbole dom, je na 

mieste spomenúť pojem: ekumenizmus, z gr. slova oikéo alebo oikos, čo znamená: kto obýva 

jeden dom. 

1. TÉMA: BOH HOVORÍ K ČLOVEKU 

Hodinová dotácia témy:10 hodín 

Ciele témy: 

Kognitívny: Definovať pojem Biblia, Sväté písmo a orientovať sa v ňom. 

Vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka. 

Afektívny: Uvedomiť si potrebu čítania Svätého písma. 

Oceniť misiu Cyrila a Metoda pre Slovensko. 

Psychomotorický: Formovať návyk pravidelného čítania Svätého písma. 

Nácvik vyhľadávania podľa limitácií /súradníc/ vo Svätom písme. 

Obsahový štandard 

Sväté písmo – posvätná kniha kresťanov /vyhľadávanie kníh, kapitol veršov/, skratky kníh. 

Byzantská misia na území Veľkej Moravy 

Žiaci vierozvestcov – sv. Gorazd, jeho žiak sv. Bystrík 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vymenovať 5 kníh Prvého (Starého) zákona a 5 kníh Nového zákona 

• podľa súradníc nájsť daný text vo Svätom písme 

• správne používať skratky kníh Svätého písma, čísla kapitol a veršov 

• opísať najdôležitejšie udalosti zo života sv. Cyrila a Metoda 

• vysvetliť prínos byzantskej misie pre Slovensko 

• vysvetliť prínos prekladu Svätého písma do nášho jazyka 

• reprodukovať spamäti prvé dva verše Jánovho evanjelia 

• s pomocou učiteľa poskladať modlitbu Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku 

• používať vhodné slová v komunikácii s inými ľuďmi 

• pravdivo a správne šíriť informácie 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie významu písma pre komunikáciu 

• učí sa reagovať primerane situácií 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu písma pre kultúru národa 

• je schopný uvedomiť si hodnotu Byzantskej misie pre našu kultúru 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 
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• uvedomuje si hodnotu národnej a kresťanskej identity 

• zaujíma sa o dedičstvo predkov 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu Biblie pre rozvoj duchovného rozmeru kresťana 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• si uvedomuje potrebu a význam jazyka a zlepšuje komunikáciu vo svojom okolí 

2. TÉMA: DIALÓG BOHA A ČLOVEKA 

Hodinová dotácia témy: 6 hodín 

Ciele témy: 

Kognitívny: Porovnať modlitby jednotlivých biblických postáv modlitbu Dávida, Šalamúna, 

Márie a Ježiša. 

Afektívny: Uvedomiť si potrebu modlitby a jej dôležitosti v živote biblických postáv. 

Psychomotorický: Integrovať do svojho života dôverný dialóg s Bohom v modlitbe podľa 

vzoru biblických postáv. 

Obsahový štandard 

Modlitba ako dialóg 

Modlitba ako prosba, nárek, chvála, protest, vďaka 

Tanec, spev, slávenie, mlčanie ako modlitba 

Miesto a čas modlitby v živote človeka 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• identifikovať formy modlitby v biblických textoch o Dávidovi, Šalamúnovi, Márii, Ježišovi 

• prerozprávať časť biblického príbehu zo života kráľa Dávida a Šalamúna 

• stručne charakterizovať sedem prosieb modlitby Otče náš 

• vytvoriť kartotéku biblických modlitieb 

• nájsť vo Svätom písme modlitbu Otče náš 

• porovnať dva evanjeliové texty modlitby Otče náš 

• prostredníctvom modlitby rozvíjať dialóg s Bohom 

• citovať jeden citát zo Svätého písma 

• správne doplniť (poskladať) Magnifikat 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie potrebe dialogickej modlitby: prosbe, náreku, chvále, protestu, vďake 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu profánneho a náboženského slávenia pre ľudskú spoločnosť 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvedomuje si hodnotu kresťanskej identity 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje duchovné potreby 

Prierezové témy: 
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Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

• sa cvičí aktívnemu počúvaniu 

Mediálna výchova 

Žiak 

• objektívne hľadá pravdu 

Environmentálna výchova: 

Žiak 

• vníma svoju zodpovednosť k prírode, rozvíja vzťah ku prírode prostredníctvom vzoru sv. 

Františka z Assisi 

3. TÉMA: NÁŠ  DIALÓG S BOHOM 

Hodinová dotácia témy: 4 hodiny 

Ciele témy: 

Kognitívny: Vysvetliť a porovnať jednotlivé obdobia liturgického roku. Vysvetliť význam 

farieb, slávenia, symbolov a úkonov liturgického roku. 

Afektívny: Vnímať dorozumievanie sa človeka prostredníctvom symbolov. Vnímať 

striedanie profánneho a posvätného času. Pozorovať zmeny v liturgickom roku. Vnímať a 

oceniť slávenie liturgie ako spôsob komunikácie Boha s človekom. 

Psychomotorický: Sláviť liturgický rok v rodine a vo farnosti. 

Obsahový štandard 

Komunikácia prostredníctvom symbolu. Náboženské symboly. 

Potreba slávenia v živote človeka. 

Čas slávenia - liturgický rok 

Miesto slávenia - posvätné miesta 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pojem symbol 

• rozlíšiť znak od symbolu 

• oceniť úlohu a zmysel symbolov 

• porovnať striedanie profánneho a posvätného času. 

• orientovať sa v striedaní času liturgického roka 

• vníma rozdielnu náplň a úlohu jednotlivých liturgických období 

• priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu 

• správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov 

• vysvetliť a oceniť potrebu slávenia 

• predstaviť skutočnosti potrebné k sláveniu – miesto, čas, hostina 

• symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku 

• pomenovať základné časti chrámu 

• nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu komunikácie 

• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského 

života 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

• učí sa učiť spolupráci 

kultúrne kompetencie: 
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Žiak 

• objavuje hodnotu profánneho a náboženského slávenia pre ľudskú spoločnosť 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvedomuje si hodnotu kresťanskej identity 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje duchovné potreby 

• hľadá svoju úlohu vo svete a cirkvi 

Prierezové témy 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• rozumie svetu symbolov 

• vie správne používať symbolické vyjadrovanie 

4. TÉMA: OBETA BOŽIEHO ĽUDU 

Hodinová dotácia témy: 8 hodín 

Ciele témy: 

Kognitívny: Definovať pojem obeta. Porovnať židovský a kresťanský obetný kult. 

Afektívny: Oceniť hodnotu obety v ľudskom živote. 

Psychomotorický: Zapájať sa do prípravy a priebehu liturgického slávenia. 

Obsahový štandard 

Obeta, obetavosť, jej zmysel v živote človeka. 

Náboženský význam slova obeta 

Židovský a kresťanský obetný kult 

Osobná obeta 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pojem symbol 

• rozlíšiť znak od symbolu 

• oceniť úlohu a zmysel symbolov 

• porovnať striedanie profánneho a posvätného času. 

• orientovať sa v striedaní času liturgického roka 

• vníma rozdielnu náplň a úlohu jednotlivých liturgických období 

• priradiť správnu farbu k liturgickému obdobiu 

• správne demonštrovať aspoň 5 liturgických úkonov 

• vysvetliť a oceniť potrebu slávenia 

• predstaviť skutočnosti potrebné k sláveniu – miesto, čas, hostina 

• symbolicky nakresliť schému rozdelenia liturgického roku 

• pomenovať základné časti chrámu 

• nakresliť a pomenovať 5 liturgických predmetov 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu komunikácie 

• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského 

života 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa vyhľadávať a triediť informácie 

• učí sa učiť spolupráci 
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kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje hodnotu profánneho a náboženského slávenia pre ľudskú spoločnosť 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• uvedomuje si hodnotu kresťanskej identity 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje duchovné potreby 

• hľadá svoju úlohu vo svete a cirkvi 

Prierezové témy 

Mediálna výchova: 

Žiak 

• rozumie svetu symbolov 

• vie správne používať symbolické vyjadrovanie 

5. TÉMA: DIALÓG CEZ SLUŽBU 

Hodinová dotácia témy: 8 hodín 

Ciele témy:  
Kognitívny: Vymenovať konkrétne formy pomoci Cirkvi, chudobným a biednym v dejinách 

aj v súčasnosti. Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana. 

Afektívny: Uvedomiť si hodnotu a význam služby človeka človeku. 

Psychomotorický: Formovať postoj pomoci skutkom aj modlitbou. 

Obsahový štandard 

Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva v cirkvi, kláštorná starostlivosť o chudobných 

a chorých, Katarína Sienská, Vincent z Pauly, Alžbeta Durínska 

Starostlivosť o chudobných a chorých v súčasnej farnosti – charita, paliatívna starostlivosť 

Služba chorým, služba ľudskej rodine a služba Cirkvi a spoločnosti 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vymenovať konkrétne formy pomoci Cirkvi, chudobným a biednym v dejinách aj v 

súčasnosti 

• opísať a porovnať možnosti angažovanosti chlapca a dievčaťa v službe rodine a 

spoločenstvu 

• konkrétnymi skutkami slúžiť rodine, chorým, slabším 

• vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, kňazstva a pomazania chorých pre človeka z pohľadu 

služby 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie empatickej komunikácii a empatickému správaniu sa 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského humanizmu pre rozvoj ľudskej spoločnosti 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad princípmi solidarity a lásky odzrkadlenými v charitatívnej činnosti Cirkvi 
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existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť rozmer služby 

• vysvetlí kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho života 

• objavuje kresťanský pohľad na zmysel života 

Prierezové témy 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

Žiak 

• rozvíja svojou službou vzťahy v rodine 

• pozná svoju úlohu v rodine 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je vnímavý k duchovným potrebám svojej komunity 

• využíva svoje možnosti 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-kompetencie uplatňuje  s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s pomocou 

učiteľa 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

                                                      

5. ročník  

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 5 

Školský vzdelávací program: 7  (rozšírené o 2 voliteľné hodiny) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Jazyk a komunikácia 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 so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým postihnutím. 

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. 

Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v kompetencii učiteľa, ale prioritou sú 

(vzhľadom na špecifické potreby žiakov so sluchovým postihnutím) 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). 

V prechodnom období je nutné sledovať Obsahový vzdelávací štandard, ktorý 

vymedzuje sústavu poznávacích a rečových kompetencií a súbor jazykovedných termínov, 

ktoré musia byť povinne zaradené do obsahu vzdelávania v piatom ročníku. 

Školský vzdelávací program  stanovuje v 5.ročníku v predmete Slovenský jazyk 

a literatúra má sedem hodinovú dotáciu.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne 

v kmeňovej triede. Na vyučovanie je možné využiť i učebňu informatiky, rytmicko-pohybovú 

učebňu, žiacku knižnicu a mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

 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. 

 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. 

 Interpersonálne (sociálne) kompetencie 
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Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty. Schopnosť tolerovať odlišnosti 

jednotlivcov i skupín. Spôsobilosť kooperácie Schopnosť empatie. 

 Intrapersonálne  (osobnostné) kompetencie 

Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného 

života.  

 

Ciele predmetu podľa zložiek : 

 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. 

 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. Obsah vzdelávania  

 

 Jazyková zložka 

 

I. Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Spojovník, pomlčka, splývavá výslovnosť, znelé – neznelé – znelé nepárové (zvučné 

spoluhlásky), prestávka, sila hlasu, dôraz 

 

II. Významová/lexikálna rovina 

Spisovný jazyk – nárečia, jednovýznamové a viacvýznamové slová, príslovie, porekadlo, 

pranostika, prirovnanie 

 

III. Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Podstatné mená – životnosť, neživotnosť, vzory. 

Prídavné mená – akostné, stupňovanie, vzory. 

Predložky – väzba s pádom 

 

IV. Syntaktická/skladobná rovina 

Slovosled. 

 

V. Sloh 

Rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomné, opis pracovného postupu, diskusia – argument, 

poznámky/konspekt, cielený rozhovor (interview), hlavná myšlienka, téma. 

 

 Literatúra 

Poézia 

 Všeobecné pojmy -  rytmus, striedanie prízvučných a neprízvučných slabík, 

personofikácia. 

 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. 
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- 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). 

 

Stručný náčrt didaktického usporiadania obsahu slovenského jazyka 

 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 dostáva 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 a orientácii 

v multikultúrnom prostredí. 

 Komunikačná gramotnosť sa má však cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých 

             vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. 

 

Zmena didaktickej koncepcie vyučovania materinského jazyka sa odzrkadlí v 

a) sústave vzdelávacích cieľov, 

b) obsahovom usporiadaní predmetu, 

c) realizačnej rovine vzdelávania. 

 

Zmena v sústave vzdelávacích cieľov úzko súvisí s novým členením všeobecných 

cieľov vzdelávania, ktoré sa orientujú na kompetenčno-pojmový model výchovy 

a vzdelávania. Jazyková a slohová časť predmetu rozvíja predovšetkým interaktívne 

využívanie komunikačných nástrojov. Veľa tém ale slúži aj na rozvoj sociálnej interakcie 

v rámci heterogénnych skupín a formovania autonómneho správania. 
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V usporiadaní predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti a v úzadí 

sa ocitli jazykové pojmy  t. j. opustila sa jednostranná tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ 

vednej disciplíny. Faktograficky presýtený obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, 

ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať 

s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových 

prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať ap. 

 

Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. 

Znamená to, že riešením úloh žiak sám prichádza na základe usmerňovaného zážitkového 

vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci systematizuje a zovšeobecňuje.  

 

Na druhom stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím sa pokračuje 

v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní. Veľkú pozornosť treba venovať získavaniu 

komplexných kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy 

súvislých aj nesúvislých textov (je nutná spolupráca aj s inými vyučovacími predmetmi, ktoré 

budú rozvíjať ďalšie stratégie čítania s porozumením orientované na texty špecifické pre dané 

predmety). Veľký dôraz je na vlastnej produkcii ústnych aj písaných prejavov samotnými 

žiakmi.  

 

Špecifiká vyučovania slovenského jazyka u sluchovo postihnutých  

            Pri ústnych jazykových prejavoch učiteľ upozorňuje na správnu  výslovnosť, na  

správne slová/tvary slov, slovesné väzby, na štylistickú primeranosť výberu jazykových, 

parajazykových a extrajazykových prostriedkov s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia. 

             Pri písaní diktátov sa dodržiavajú didaktické zásady diktovania. Dôležitá  je 

ústna analýza      nedostatkov  v diktáte. Je v právomoci  učiteľa  rozhodnúť,  koľko  

nácvičných diktátov bude predchádzať kontrolnému diktátu (aj aký typ nácvičného diktátu to 

bude a akou formou sa bude realizovať). 

             Javy v slohovej výchove sa preberajú  v súlade s jazykovými javmi a s využitím 

žánrovo-tematického osnovania  v literatúre s dôrazom  na  rozvoj  komunikačných  zručností  

žiakov. Svoju úlohu tu zohráva niekoľko faktorov: 

 stupeň a druh sluchového postihnutia,  

 schopnosť dieťaťa naučiť sa odzerať, 

 nadanie dieťaťa pre reč, 

 možnosť jeho zapojenia do komunity počujúcich, 

 rodinné prostredie, 

            Učiteľ  používa orálnu reč, totálnu komunikáciu, posunkovú reč, pomocné 

artikulačné znaky, daktyl v závislosti od druhu a stupňa sluchového postihnutia dieťaťa 

 

Tabuľka 1 

Komunikačné jazykové kompetencie
1 

Čítanie s porozumením Písanie Hovorenie 

Spôsobilosti 

I. Zamerať svoje čítanie 

podľa potreby 

I. Vyjadriť myšlienky 

a informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

I. Vyjadriť myšlienky 

a informácie s rôznym 

cieľom 

pre špecifické publikum 
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II. Pochopiť význam textu II. Organizovať text 

z hľadiska kompozície 

II. Organizovať a rozvíjať 

svoje myšlienky v súlade 

s komunikačnou situáciou 

III. Zosúladiť štylistickú 

úroveň s cieľom písania 

a čitateľmi 

III. Používať informácie 

a textové pasáže z iných 

zdrojov, napr. humorný 

príbeh a materiál z iných 

médií 
III. Pochopiť formálnu 

stránku textu 

IV. Štylizovať jednoduché 

vety a jednoduché súvetia 

IV. Odlíšiť vetu a text V. Používať informácie 

a textové pasáže z iných 

zdrojov, napr. humorný 

príbeh a materiál z iných 

médií 

IV. Používať slovnú zásobu 

primeranú určitému cieľu 

komunikácie a publiku 

VI. Transformovať texty 

z jedného žánru do druhého 

V. Štylizovať jednoduché 

vety a jednoduché súvetia v 

texte 

V. Pochopiť zmysel 

umeleckého a vecného textu 

vzhľadom na využitie 

VII. Opakované čítanie 

a oprava konceptu textu so 

zameraním na gramatiku, 

interpunkciu a pravopis 

VI. Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

VI. Pochopiť význam 

lexikálnych jednotiek 

VIII. Revidovať a editovať 

koncept s využitím spätnej 

väzby od učiteľa 

a spolužiakov 

IX. Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

VIII. Využívať pri 

komunikácii jazykové a 

mimojazykové prostriedky 

 

 

Inštrukcia 
1
) Jednotlivé tabuľky jazykových komunikačných spôsobilostí (čítanie s porozumením, 

písanie, hovorenie) sú v dokumente zaradené pod sebou, čo však neznamená, že učiteľ 

je povinný preberať ich v postupnosti ako ich udáva pedagogický dokument. Je 

v právomoci učiteľa rozhodnúť o postupe preberania jednotlivých komunikačných 

jazykových kompetencií a ich možnej kombinácii 

 

 

Tabuľka 2 

Čítanie s porozumením 

I. Zamerať svoje čítanie 

podľa 

Potreby 

Vybrať text podľa komunikačného zámeru a podľa danej 

situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane prečítať text. 

II. Pochopiť význam textu Pochopiť umelecký a vecný text s využitím explicitných 

informácií. 

Pochopiť text podľa implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a vecný text na základe 

chronologickej alebo logickej postupnosti. 
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III. Pochopiť formálnu 

stránku textu 

Rozoznať všeobecné usporiadanie textu – odseky, nadpisy 

atď. 

Rozpoznať a pomenovať rozličné texty a určiť ich 

horizontálnu štruktúru. 

IV. Odlíšiť vetu a text Vyhľadať prvky nadväznosti medzi slovami a skupinami 

slov, ktoré slúžia na 

plynulý prechod medzi vetami, odsekmi, časťami výpovedí 

Určiť časovú a logickú postupnosť pri rozvíjaní témy. 

V. Pochopiť zmysel 

umeleckého 

a vecného textu vzhľadom na 

využitie 

interpunkčných znamienok 

gramatických kategórií (rod, číslo, pád, osoba, číslo, čas) 

VI. Pochopiť význam 

lexikálnych Jednotiek 

Porozumieť významu slov v umeleckých a vecných 

textoch. 

Overiť si význam slova. 

Porozumieť štruktúre slova a jeho častiam, napr. slabikám 

a hláskam 

Rozoznať sémantické vzťahy medzi slovami, skupinami 

slov jednovýznamové – 

viacvýznamové slová. 

 

Tabuľka 3                                                                                 

Písanie 

I. Vyjadriť myšlienky 

a informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému adekvátnu cieľu komunikácie. 

Vybrať vhodný slohový útvar/žáner v súlade s cieľmi 

písania. 

II. Organizovať text 

z hľadiska 

kompozície 

Zostaviť osnovu, koncept. 

Zoradiť motívy a myšlienky podľa časovej a logickej 

postupnosti. 

Prispôsobiť formálnu úpravu textu vybranému žánru. 

III. Zosúladiť štylistickú 

úroveň s cieľom 

písania a čitateľmi. 

Zosúladiť slovnú zásobu s cieľom komunikácie. 

Využívať bohatstvo lexiky, spisovný jazyk, resp. nárečie. 

Overiť si v jazykovedných príručkách vhodnosť 

a správnosť použitých slov 

Využívať primerané štylistické prostriedky. 

IV. Štylizovať jednoduché 

vety 

a jednoduché súvetia 

Utvoriť jednoduché holé a rozvité vety: 

používanie interpunkčných znamienok vo vetách; 

využívanie gramatických jednotiek vo vetách; 

používanie lexikálnych jednotiek vo vetách. 

V. Používať informácie 

a textové pasáže 

z iných zdrojov, napr. 

humorný príbeh 

a materiál z iných 

médií 

Vybrať a použiť slová, frázy, jazykové štruktúry. 

VI. Transformovať texty Identifikovať rozdielnosti jednotlivých útvarov/žánrov. 
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z jedného žánru do 

druhého 
Vytvoriť modifikovaný text. 

VII. Opakované čítanie 

a oprava konceptu 

textu so zameraním 

na gramatiku, 

interpunkciu 

a pravopis 

Revidovať a editovať koncept textu s cieľom zlepšiť štýl 

a opraviť gramatické chyby, pravopis 

a interpunkciu. 

VIII. Revidovať a editovať 

koncept s využitím 

spätnej väzby od 

učiteľa a spolužiakov 

Revidovať koncept textu s cieľom: 

rozvíjať a zlepšovať organizáciu myšlienok; 

realizovať zmeny štruktúry, obsahu s cieľom eliminovať 

gramatické chyby, zlé formulácie viet a pod.; 

upraviť text po formálnej stránke. 

IX. Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

Vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať pravidlá 

a požiadavky 

ortografie, morfológie a syntaxe. 

 

Tabuľka 4                                                    

Hovorenie 

I. Vyjadriť myšlienky a 

informácie s rôznym 

cieľom pre špecifické 

publikum 

Sformulovať tému adekvátnu komunikačnej situácii. 

Zosúladiť jazykové prvky s cieľom komunikácie. 

Zvoliť vhodný spoločenský tón komunikácie v súlade s jej 

cieľom a prostredím. 

Začať a ukončiť komunikáciu na určitú tému. 

Analyzovať kvalitu ústneho prejavu. 

II. Organizovať a rozvíjať 

svoje 

myšlienky v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

Sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho 

obhájiť. 

Pomocou kontrolných otázok zhodnotiť, či ostatní 

porozumeli prejavu. 

Kriticky zhodnotiť prehovor niekoho iného. 

III. Používať informácie a 

textové 

pasáže z iných zdrojov, napr. 

humorný príbeh a materiál z 

iných 

médií vo vlastnej tvorbe 

Vybrať slová, frázy, jazykové štruktúry z iných zdrojov a 

použiť ich vo vlastnom prejave 

IV. Používať slovnú zásobu 

primeranú určitému cieľu 

komunikácie a publiku 

Využívať jazykovú pestrosť a variabilitu komunikácie 

aplikovaním spisovných, nárečových a slangových 

prvkov s ohľadom na situáciu a komunikačných 

partnerov 

V. Štylizovať jednoduché 

holé 

a rozvité vety v texte 

Utvoriť jednoduché holé a rozvité vety. 

Uplatňovať logickú nadväznosť vytvoreného textu. 

VI. Rešpektovať jazykové 

pravidlá 

 Jazykové pravidlá: ortoepické, lexikologické, 

morfologické 

VII. Využívať pri 

komunikácii 

mimojazykové prostriedky 

Uplatňovať plynulosť, tempo a zrozumiteľnosť prejavu. 

Využívať gestikuláciu, mimiku, proxemiku a haptiku 
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Pojmy pre prechodné obdobie 5. ročník ZŠ 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

 zátvorka 

 dvojbodka 

 znelé, neznelé a nepárové (zvučné) spoluhlásky1 

 prestávka 

 sila hlasu 

 slabičné a neslabičné predpony 

Významová roviny jazyka 

 odvodené slová 

 homonymá 

 synonymá 

 antonymá 

 slovník: synonymický 

 ustálené slovné spojenia 

 príslovie 

 porekadlo 

 pranostika 

 prirovnanie 

Tvarová rovina jazyka 

 podstatné mená 

 vzory: chlap hrdina, dub, stroj 

 životnosť – neživotnosť 

 žena, ulica, dlaň, kosť 

 mesto, srdce, vysvedčenie, dievča 

 prídavné mená 

 akostné prídavné mená 

 stupňovanie 

 pekný, cudzí 

 osobné zámená: základné, privlastňovacie 

 číslovky: základné, radové 

 tykanie/vykanie 

 pomocné sloveso byť 

 väzba s pádom 

Skladobná rovina 

 slovosled 

Sloh pohľadnica 

 súkromný list 

 jednoduché rozprávanie 

 opis: predmetu, obrázka/ilustrácie, osoby 

 oznámenie 

 správa 

 pozvánka 

 plagát 

 adresa 

 adresa odosielateľa 

 osnova 
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 odsek 

 úvod, jadro, záver 

 časová postupnosť v rozprávaní 

 hlavná myšlienka 

 

1) Pojmy označené tučným písmom predstavujú obsahový štandard 5. ročníka ZŠ  

Poznávacia 

(kognitívna

) 

kompetencia 

Komunikačná 

kompetencia 

Interpersonálna 

(sociálna) 

kompetencia 

Intrapersonálna 

(osobnostná) 

kompetencia 

Spôsobilosť 

používať 

kognitívne 

operácie. 

Spôsobilosť tvoriť, 

prijať a 

spracovať informácie. 

Spôsobilosť 

akceptovať 

skupinové hodnoty. 

Vytvárať a reflektovať 

vlastnú 

identitu. 

Spôsobilosť učiť sa 

sám aj 

v skupine 

Zručnosť vyhľadávať 

a 

odosielať informácie. 

Schopnosť tolerovať 

odlišnosti 

jednotlivcov i skupín. 

Vytvárať vlastný 

hodnotový 

systém. 

Spôsobilosť 

kritického 

myslenia. 

Spôsobilosť 

formulovať 

svoj 

názor 

a argumentov

ať. 

Spôsobilosť 

kooperácie. 

Schopnosť 

sebaregulácie a 

ochrany vlastného 

života. 

Spôsobilosť 

formulovať 

a riešiť 

problémy. 

Schopnosť verbálne a 

neverbálne vyjadriť 

vôľu a city. 

Schopnosť empatie.  

Schopnosť 

tvorivého 

myslenia a 

spôsobilosť 

uplatniť 

jeho 

výsledky. 

   

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

                                                    KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2  (rozšírené o 1 voliteľnú hodinu) 
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1. Charakteristika predmetu 

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a  rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov s prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u  žiakov.  

Počujúci človek nevie dostatočne oceniť význam sluchu, nevie a neuvedomuje si 

následky absencie sluchu. Dieťa so sluchovým postihnutím má narušenú sluchovú funkciu 

a tým je narušený i jeho interaktívny vzťah s prostredím. Čím je ťažšia sluchová porucha, tým 

je väčšie obmedzenie postihnutého človeka s prostredím, v osobných kontaktoch. Preto je 

narušená jeho komunikácia. Následky sluchovej poruchy v oblasti psychiky sú veľmi 

podceňované, patria k najvážnejším zo všetkých postihnutí. Sluchové postihnutie je pojem, 

ktorý zahŕňa rozličné narušenia sluchového orgánu. Deti a žiaci so sluchovým postihnutím na 

tunajšej škole majú ťažkosti v oblasti počutia, v  rečovej úrovni, v komunikácii. Snaha 

pedagógov sa nezameriava len na kompenzáciu sluchovej straty, ale obsahuje komplexnú 

stimuláciu osobnosti dieťaťa. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

v porovnaní s bežnou základnou školou má zložitejšiu úlohu: buduje reč a slovnú zásobu detí, 

ale zároveň podporuje pozitívne sebahodnotenie a sociálne učenie. 

Pre deti so sluchovým postihnutím je príznačná znížená schopnosť verbálnej 

komunikácie a kvalita písomného prejavu. Prítomná je obmedzená slovná zásoba, prvky 

agramatizmu, ťažké abstraktné myslenie – ale aj veľká chuť niečo dokázať, zdokonaľovať sa 

a vyrovnať sa svojim vrstovníkom. 

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a  učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách (hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu. 

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách,  kde sa 

opakujú gramatické  javy osvojované v slovenskom jazyku a literatúre a iných predmetoch, 

najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej využiteľnosti. 

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej 

metódy práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa  možností  a predpokladov 

žiaka. Podľa možností a  predpokladov žiaka sa  komunikácia so žiakom rozvíja všetkými 

dostupnými komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, 

prstovou abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými 

znakmi,   neverbálnou komunikáciou,   pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami. 

 

2. Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 

 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 
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 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 

sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov nižšieho stupňa sekundárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so 

sluchovým postihnutím. Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné 

zručnosti získavané počas  celého  vyučovacieho procesu.  

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie. 

Prehľad tematických celkov 

 

I. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 

Rozlišovanie viacerých zvukov sluchom i vibračnými pocitmi. 

Rozlišovanie slov, viet 

- vnímaním rytmu reči 

- vnímaním rytmu reči a ostatných prozodických faktorov reči 

- fonetickým sluchom (u nedoslýchavých s ľahkou poruchou sluchu). 

Počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom). 

Rozvíjanie globálneho (celkového) odzerania. 

Rozvíjanie vizuálneho, fonetického (čiastočného) odzerania. 
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Rozvíjanie ideologického odzerania (odzeranie, pri ktorom si žiak so sluchovým postihnutím 

slovo v kontexte vety domyslí). 

 

II. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku 

Rozvíjanie zrakového vnímania – priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie. 

 

III. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku 

Chápanie pojmov. 

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

Výber a použitie adekvátneho pojmu. 

 

IV. Rozvíjanie expresívnej zložky reči (v hovorenom jazyku, v posunkovom 

jazyku) 

Rozvoj súvislej reči v rozličných formách hovoreného jazyka a posunkového jazyka (opísanie 

predmetov, udalostí). 

Konštruovanie viet a súvetí (priraďovaním slov k danému podnetovému slovu, zjednocovanie 

dvoch jednoduchých viet v jednu zložitú alebo jednoduchú s jedným rodom). 

Dialóg, úvaha o prečítanom, exkurzia, diskusia o filme, televíznej relácii, športe, 

spoločenskom a politickom dianí, stretnutí s počujúcimi rovesníkmi a i. Chápanie zmyslového 

významu textu a účasť v dialógu. 

Rozvoj dialogickej reči cez oporné slová. 

Postavenie dialógu s oporou na ilustratívny materiál a opísanie vyobrazenej situácie 

Pantomíma. Kombinácia pantomímy s posunkami. Kombinácia pantomímy s dramatizáciou 

a psychodrámou. Kombinácia pantomímy s výtvarným prejavom. Kombinácia pantomímy 

s tancom. 

 

V. Rozvíjanie slovnej zásoby ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Práca so slovníkom (slovníkové cvičenia zamerané na spresnenie lexikálneho významu slov 

a viet). 

Osvojovanie a upevňovanie odborného slovníka. 

Osvojovanie a upevňovanie slov obecného charakteru, spresnenie a rozšírenie významu slov 

(poznanie jeho významu v kontexte). 

Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním. 

Zjednocovanie slov v synonymický rad na základe jednoty významu 

Objasňovanie rozdielov synoným 

Asociácie (vybavovanie slov na dané podnetové slovo). 

 

VI. Prozodické faktory reči 

Rozvíjanie syntaktickej funkcie rečovej prozódie (vytváranie primeranej modulácie hlasu pri 

oznamovacej, rozkazovacej, opytovacej vete). 

Rozvíjanie emočnej prozódie (vnášanie citov do rozprávania – vyjadrenie hnevu, radosti, 

strachu alebo smútku). 

Rozvíjanie umiestňovania prízvukov v rečovom prejave v súhlase s variovaným obsahom 

rečovej komunikácie. 

 

VII. Upevňovanie pravidiel vzájomnej komunikácie a bežných frazeologizmov 

rečovej etikety 

Zodpovedajúce správanie sa, póza pri reči, zdvorilé formulácie od otázky k odpovedi, 

schopnosť viesť rozhovor. 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 260 

 

VIII. Orientácia a nonverbálne dorozumievanie 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, 

v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu slovného označenia orientačných a informačných 

pokynov v hlavných svetových jazykoch (WC, vchod, východ, úschovňa atď.). 

Nácvik paličkového (čitateľného) rukopisu. 

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. 

 

IX. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím 

Význam kultúrnych podujatí. 

Balet, pantomíma, výstavy obrazov. 

Interpretácia umeleckého zážitku komunikatívnymi prostriedkami. 

Kultúra nepočujúcich. 

 

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou 

individuálneho prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa 

používajú také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu 

každého žiaka a interakčnokomunikatívne vzťahy medzi žiakmi. 

 Predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 

 

Proces 

Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému 

systému, čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú 

potrebné pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štrukturovaná osnova vytvára 

dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa 

o dosiahnutie optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo 

najčastejšie vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich  

predpokladov a schopností 

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete. 

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú 

zistiť, na akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. 

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého 

pedagogického procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť:   Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

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. Nová koncepcia výučby cudzích jazykov vychádza z kľúčových 

dokumentov Rady Európy a Európskej komisie, ktoré deklarujú ciele európskej jazykovej 

politiky. Podporujú efektívne celoživotné jazykové vzdelávanie a zdokonaľovanie 

interkultúrnych a jazykových zručností obyvateľstva. Absolvent ZŠ, i napriek tomu, že ide 

o žiakov so sluchovým postihnutím  by mal mať osvojené jazykové a rečové kompetencie na 

určitej úrovni. 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. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania anglického jazyka v 5. ročníka 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 :  

- získavať  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, 

- udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

- pochopiť zámer zadanej úlohy, 
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- spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne využívať doteraz osvojený jazyk, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

 Komunikačné:  

Žiak: 

- rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať 

- dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní 

- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner 

v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť  

 

 Jazyková kompetencia 

Učiaci na úrovni A1: 

- používa iba základné jednoduché výrazy týkajúce sa osobných údajov a potrieb  

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie 

- obmedzene ovláda základné gramatické štruktúry a typy viet 

- 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 

- dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď. 

 

 Pragmatická kompetencia 

- 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 nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú 

a dopĺňajú (integrované zručnosti). 

 Počúvanie s porozumením 

- 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 

- 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  

 

 Písomný prejav 
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- 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 napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy 

ako „a“, „ale“ alebo „pretože“ 

 

 Ústny prejav 

Dialóg 

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner 

v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri 

pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať 

- dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb 

alebo na známe témy 

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

ako sa má 

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

- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré 

sa dozvie 

 

Monológ 

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, 

kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná 

 

3. Obsah vzdelávania (úroveň A1) 

 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

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. 
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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 

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   
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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 

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 

What’s the matter? 

What happened? 

Otázka 

v jednoduchom 
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in others 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

niekoho s niekým/s niečím 

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. 

 

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  
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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 

 

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. 
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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 

  

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 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

name, address, age, birthday, street, 

telephone number, country, boy, girl, family, 

mother, father, brother, sister, parents, 
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- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

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 

- 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 
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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; 

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, 
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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 

- 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 

 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 272 

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 

+13 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

+13 
- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa, v odôvodnených prípadoch je možnosť redukcie 

obsahu i rozsahu jednotlivých  tém. 

 

 

 

 

BIOLÓGIA 

 5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Biológia 

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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Učivo v 5. ročníka je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 

vzdelávania a skúsenosti 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. 

 

2. 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, 

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 
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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. Obsah vzdelávania 

5. ročník (33 hodín) 

I. Príroda a život 

II. Život v lese 

II. Život vo vode a na brehu 

IV. Život na poliach a lúkach 

Praktické aktivity 

 

Námety praktických aktivít 

Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. 

Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov a pod.). 

Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb. Pozorovanie machu lupou alebo 

mikroskopom. Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou a ich rozlíšenie (ulita, lastúra). 

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.). 

 

Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) 

Stopy živočíchov v lese. Život listnatých a ihličnatých drevín počas roka. 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. 

 

Námety na tvorbu projektov 

Les a lesné spoločenstvá v okolí našej obce (mesta, školy, bydliska). Vodné a brehové 

organizmy v okolí našej obce (mesta, školy, bydliska). Vplyv znečistenia ovzdušia na stav 

drevín v našej obci (meste, okolí školy). Vplyv znečistenia vody na život rýb a iných vodných 

organizmov v okolí. Výskyt obojživelníkov v okolí môjho bydliska. Liečivé rastliny v mojom 

okolí. Výskyt vtákov v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska),. Vplyv kŕmidiel 

a hniezdnych búdok na rozšírenie a ochranu vtákov v našej obce (okolí školy, bydliska). 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou  učiteľa 

 

                                                                  

 

DEJEPIS 

5. ročník 
 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika predmetu 

Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. 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, 

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. Ciele predmetu 

Všeobecným cieľom dejepisného vyučovania je vytvárať a formovať kritické historické 

vedomie žiakov, na základe ktorého by boli žiaci schopní pochopiť minulosť a prítomnosť 

krajiny, v ktorej žijú, situáciu Slovenskej republiky, ako aj jej postavenie v Európe a zároveň 

si uvedomovať potrebu mierového spolunažívania všetkých národov. 

Tento všeobecný cieľ sa ďalej špecifikuje v štruktúre cieľov, ktoré chápeme v širšom 

kontexte, vo vzťahoch nadradenosti a podradenosti, v istej hierarchii, v ktorej by dosiahnutie 

jedného cieľa bolo základom pre dosiahnutie cieľa ďalšieho.  

Z hľadiska perspektívy dosiahnutia vzdelávacích cieľov, ktoré sa realizujú v dlhšom 

časovom horizonte, vystupujú ako prvé tie ciele, ktoré súvisia s rozvojom intelektuálnych 

schopností, rozvíjaním porozumenia a poznávacích potrieb žiakov, so schopnosťou vecnej 

a kritickej analýzy a zovšeobecnenia historických poznatkov, vyúsťujúcej do schopnosti 
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logického myslenia vo vzťahoch a súvislostiach. Tieto ciele vytvárajú tzv. poznávaciu oblasť, 

ktorú na základnej škole tvoria nasledovné poznatkové kategórie. 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 

 

V poznávacej oblasti má žiak : 

 základné vedomosti z oblasti historických faktov 

- ovláda historické fakty o čase, priestore, udalostiach, osobnostiach, dejoch a javoch – 

vo vzájomných súvislostiach 

-  pozná historické pojmy a termíny 

- pozná rôzne druhy prameňov, z ktorých získava informácie, napr. učebnica, čítanka, 

historická mapa, písomné pramene, modely hmotných prameňov, pracovné materiály 

pripravené učiteľom, populárno-vedecká literatúra, obrázky, fotografie, filmy, 

rozprávanie dospelých o minulosti 

- vie, že historik môže interpretovať historické udalosti len vtedy, ak má k dispozícii 

historické pramene 

 

 základné schopnosti a zručnosti poznávať historický materiál 

-  vie pracovať s učebnicou, čítankou 

- vie čítať súvislý text 

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

- vie nakresliť jednoduchú časovú priamku podľa vzoru 

- vie samostatne vystúpiť pred triedou so svojím rozprávaním, popisom. 

 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 

v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

Z hľadiska perspektívy vystupujú v štruktúre cieľov ako druhé tie ciele, ktoré súvisia 

s hodnotovou orientáciou a konaním žiakov a zároveň vytvárajú istú stratégiu vyučovacích 

postupov pre učiteľov. Ide o tieto cieľové kategórie: 

 

 Dejiny majú byť zaujímavé 

Históriu môžeme chápať aj ako pestrú schému zaujímavých a fascinujúcich udalostí. Vo 

vyučovaní môžeme tento aspekt zvýrazniť aplikovaním zážitkovosti, ktorej obsahom sa môžu 

stať didaktické hry, hry na úlohy alebo stimulačné hry. Nezastupiteľné miesto má živé 

a dramatické rozprávanie učiteľa. 

 

 Dejiny majú poskytovať prehľad 

Učiteľ má poskytovať žiakom ucelené a prehľadne usporiadané vedomosti, vypracúva 

pre žiakov rôzne prehľady, schémy, tabuľky, množinové zápisy, ktorými sa snaží vystihovať 

podstatné a hlavné znaky problému. Skvalitnenie prehľadu a systemizácie vedomostí možno 

dosiahnuť pestrejším výberom metód a foriem opakovania. 

 

 Dejiny majú učiť premýšľať o dobre a zle 

História poskytuje veľa situácií, v ktorých ľudia svojím správnym alebo nesprávnym 

rozhodnutím môžu ovplyvniť v dobrom alebo zlom svoje prostredie. Konfrontáciou takýchto 

situácií môžu žiaci získať zmysel pre dobro a zlo. 

 

 Dejiny majú inšpirovať 
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Učiteľ objasňuje konkrétne životné situácie, do ktorých sa jednotlivé osobnosti 

dostávajú, približuje ich životné príbehy, osudy, dramatické konflikty, boje. Tie sa môžu stať 

pre žiakov pozitívnym alebo negatívnym príkladom. Práve v tejto oblasti má učiteľ výbornú 

možnosť vzbudiť záujem o históriu, pretože táto rovina výučby prináša veľké množstvo 

výchovnovzdelávacích hodnôt. 

 

 Dejiny majú udržiavať živé tradície 

Z histórie získavame informácie o tom, aké hodnoty nám zanechali minulé generácie. 

Žiaci by mali pochopiť, že ľahkomyseľné zaobchádzanie s nimi môže viesť k ich strate pre 

budúce generácie. 

 

 Dejiny majú viesť k vytváraniu kritického stanoviska 

Táto cieľová kategória je v podstate v protiklade s predchádzajúcou. Žiaci za pomoci 

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

často krát pretrvávajú aj v prítomnosti. Najlepším spôsobom vytvárania kritického stanoviska 

je porovnávanie súčasnosti so situáciou v minulosti. 

 

 Dejiny majú politicky utvárať, uvedomovať 

Z histórie sa má žiak naučiť, že je súčasťou určitej konkrétnej spoločnosti. Učí sa ako 

táto spoločnosť vznikla, čo je pre ňu charakteristické. Vyučovanie dejepisu má viesť k tomu, 

aby žiak ako budúci občan bol pripravený žiť a orientovať sa v tejto spoločnosti. 

 

 Dejiny majú viesť k poznaniu seba samého 

Prostredníctvom histórie sa žiaci oboznamujú s konaním ľudí v rôznych životných 

situáciách. Z dejín je možné získať veľa životných skúseností. Učiteľ vyberá konkrétne 

situácie, v ktorých je človek skutočne prítomný alebo môže použiť určité pramene, ktoré 

vypovedajú o osobných skúsenostiach človeka. 

 

 Dejiny majú viesť k úvahám 

História nám poskytuje množstvo otázok, ktoré nás vedú k uvažovaniu, premýšľaniu. Sú 

to otázky, ktoré nemôžu byť zodpovedané okamžite. Dávajú príležitosť hľadať vlastné 

odpovede, ktoré sa nemusia zhodovať s definitívne formulovaných názorom učiteľa. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah vyučovania dejepisu je zoradený chronologicky a pozostáva z národných a svetových 

dejín. V učebných osnovách sa nachádza základné učivo, ktorého realizáciu možno dosiahnuť 

použitím didaktickej zásady od konkrétneho k abstraktnému, od jednoduchšieho 

k zložitejšiemu, rešpektovaním stupňa rozvoja poznávacích schopností jednotlivých žiakov so 

sluchovým postihnutím. Nie je nevyhnutné, aby si všetci žiaci rovnako osvojili jednotlivé 

poznatkové kategórie. 

Predloženú štruktúru učebných osnov chápeme ako rámcovú, ktorá má vytvoriť základné 

predpoklady pre: 

- geneticko-chronologické vyučovanie 

- synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

- kladenie dôrazu na národné dejiny 

- prácu s rôznymi druhmi prameňov (pracovné vyučovanie) 

- návštevu múzeí, realizáciu exkurzií 

- preberanie nielen politických, hospodárskych ale aj sociálnych, náboženských 

a kultúrnych dejín 

- vyučovanie regionálnych dejín 
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Učiteľ alebo predmetová komisia sa aktívne podieľa na výbere obsahu učiva a na jeho 

časovom radení. Hĺbku preberania jednotlivých častí učiva a dôkladnosť ich precvičovania 

vyučujúci prispôsobí schopnostiam žiakov so sluchovým postihnutím a ich orientácii na 

ďalšie štúdium. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať:  

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

GEOGRAFIA 

5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

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. 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 
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(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. Obsah vzdelávania 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou 

geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej 

geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, 

čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém 

podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno 

sumarizovať do okruhov (hlavných tém): 

 

I. Zem ako planéta vo vesmíre 

Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako 

základnej podmienky pre život ľudí. Vysvetliť zmeny v prírode počas roka, súvislosti vzniku 

podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom dopadajúceho slnečného žiarenia, 

ktoré je ovplyvnené tvarom a pohybom Zeme. 

 

II. Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie 
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Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, 

tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje 

v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu 

na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát. 

 

III. Vzťah medzi zložkami krajiny 

Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie 

zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj 

život. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. 

Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá 

a i.). 

 

IV. Vzťah medzi krajinou a človekom 

Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou 

a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje 

ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil a aby ju 

uchoval pre ďalšie generácie. Vznik chránených území, národných parkov. Využívanie 

prírodných zdrojov človekom. 

 

V. Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi 

Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach 

Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, 

existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich 

v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní 

svojej vlastnej identity ako predpoklad možnej spolupráce s inými kultúrami ľudí. 

 

VI. Regióny Zeme 

Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, 

možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť 

k rozvoju miestneho regiónu .  

 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole 

V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti Zeme, ktoré sú 

interpretované v praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. 

 

Tematický celok Téma 

Všeobecné fyzicko 

geografické a 

humánnogeografické 

javy 

Konkrétne príklady 

geografických javov 

v regiónoch 

Objavovanie Zeme 

a vesmíru 

Tvar Zeme. Zem ako 

planéta vo vesmíre. 

Cesty do vesmíru 

a na 

Mesiac 

Slnečná sústava, 

planéty v slnečnej 

sústave, Mesiac, 

vesmír 

 

 Cesty objaviteľov do 

rôznych častí sveta. 

Svetadiely, oceány, 

moria, prielivy, 

pohoria 

Cesta K. Kolumba, 

prvá plavba okolo 

Zem, plavba Jamesa 

Cooka 

objavenie Austrálie, 

polárnych oblastí, 
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dobytie najvyššieho 

vrchu, objavenie 

starých civilizácií 

a pod. K. Kolumbus, 

F. Magalhães, E. 

Hillary, R. 

Amundsen, J. 

Piccard 

a D. Walsh, J. Cook). 

Mapa 

a glóbus 

Glóbus, zemská os, 

póly, svetové strany, 

zemské pologule, 

rovnobežky, 

poludníky, určovanie 

geografickej polohy 

(bez stupňov) 

 

Čas na Zemi, časové 

pásma. 

 

Mapa, grafická 

mierka 

(nezavádzať číselnú 

mierku) a meranie 

vzdialeností na mape, 

legenda mapy 

Automapy, mapy na 

internete, GPS, 

tematické mapy 

 Vychádzka do okolia 

školy – použitie 

mapy. 

Projekt – celoročný 

– prezentácia na 

konci školského 

roka 

  Prezentácia 

najkrajších miest na 

Zemi. Projekt bude 

celoročný a bude sa 

týkať získavania 

informácii 

o miestach 

na rôznych častiach 

zeme, ktoré vytvorila 

príroda alebo človek 

a patria medzi 

svetové 

naj...Prostredníctvom 

týchto naj... miest sa 

žiaci naučia princípy 

geografického javu. 

Cestujeme po 

Zemi 

   

Ako vytvorila 

príroda 

najkrajšie 

Pohoria, vznik 

pohoria, vznik 

zemetrasenie, 

Vznik pohoria, 

vznik kaňonu, 

činnosť rieky, 

Himaláje, Alpy, 

Tatry, 

Zemertasenia v 
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miesta na 

Zemi 

sopečná činnosť 

a i.) 

Kaňony, 

vodopády, jazerá 

(činnosť vody – 

riek, ľadovca) 

Skalné mestá, 

púšte (činnosť 

vetra) 

Dažďové lesy 

a polárne kraje 

(podnebie, 

rastlinstvo, 

živočíšstvo, 

pôdy) 

činnosť vetra, 

činnosť ľadovca 

južnej Ázii 

Grand Canyon – 

tvorba kaňonu riekou 

Colorado 

Niagarské vodopády 

Angelov vodopád, 

Iguacu, Viktóriine 

vodopády 

Amazonsky dažďový 

prales 

Najkrajšie miesta 

na Zemi, ktoré 

vytvoril človek 

Mestá a dediny (ako 

žijú ľudia na rôznych 

miestach Zeme) 

 

Kultúrne a technické 

stavby – (príklad 

chrámy, pyrarmídy,) 

 

Pamiatky UNESCO 

Sídla na Zemi 

Pamiatky UNESCO 

Paríž, New York, 

Mexico City 

Tadž Mahal, Eifelova 

veža, Opera 

v Sydney, 

pyramídy, Veľký 

čínsky múr 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia, s pomocou učiteľa. 

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

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. 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, 
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 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. Obsah vzdelávania 

Predmet vekuprimerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, 

k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov 

medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom 

rozvoji žiakov. 

 

5. ročník 

Úvodná vyučovacia hodina 

I. Moja rodina 

II. Moja škola 

Projekty 

 

Obsah učiva: 

  

I. Moja rodina  

Poslanie a funkcie rodiny. Rodina. Funkcie rodiny. 

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny. Spoločenské roly. 

Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny  

Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí. 

História mojej rodiny, zvyky a tradície. Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny. 

Komunikácia v rodine. Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia. 

Problémy rodinného života a ich riešenie 

Zdravý spôsob života. Zdravý životný štýl. 

Voľný čas v mojej rodine. Voľný čas. 

Naši príbuzní, priatelia, susedia. Širšia rodina. Medziľudské vzťahy. 

 

II. Moja škola 

Sebapoznávanie, sebahodnotenie a hodnotenie žiakov triedy 

Sebapoznávanie. Sebahodnotenie. Hodnotenie iných. 

Sociálne vzťahy v našej triede. Osobnosť. Spolupráca. Pravidlá spolupráce v triede. 

Práva a povinnosti žiakov v triede – triedna samospráva 

Práva a povinnosti žiakov v škole – školská samospráva 
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Mimovyučovacia a mimoškolská činnosť 

Naša škola. História a súčasnosť školy. Symboly školy (logo, hymna) 

Naša pani učiteľka, pán učiteľ. 

Vzdelávanie ako hodnota. 

Čím by som chcela, chcel byť. Povolanie. Zamestnanie. Rodinné tradície v povolaniach. 

Život žiaka základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine a v meste 

Režim dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity. 

Škola budúcnosti. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia, s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA 

5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matemaika 

Štátny vzdelávací program : 3,5 
Školský vzdelávací program: 4 (rozšírené o 0,5 voliteľnej hodiny) 

 

1. Charakteristika  predmetu 

Učebný predmet matematika na 2. Stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím je 

zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:  

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických 

znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia 

zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia 

(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“  

 „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach 

a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie 

matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka 

odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických 

princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie 

sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, 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.“ 

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím je, aby žiak získal 

schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo 

logické a kritické myslenie, má rozvíjať žiakovu schopnosť argumentovať a komunikovať 

a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať matematiku ako súčasť 

ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.  
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Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich 

pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text 

primeraný žiakovi so sluchovým postihnutím, 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 pre žiakov so sluchovým 

postihnutím by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania 

a schopnosť čítania s porozumením u žiaka so sluchovým postihnutím jemu primeraného 

súvislého textu obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a jemu primerané nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal 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 kalkulačky a 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 podporiť 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. Obsah vzdelávania 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov 

so sluchovým postihnutím, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. 

Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov. 

 

Vzdelávací obsah 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. Žiak so 

sluchovým postihnutím sa oboznamuje 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, 
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meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 

úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov 2. stupňa základnej školy je 

Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa žiaci naučia systematicky 

vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a tabuľky dát, 

rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom 

a rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní 

a argumentácii, rozvíja schopnosť žiakov sa vyjadrovať a formulovať otázky s prihliadnutím 

na druh a stupeň sluchového postihnutia 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách. 

Čítanie a písanie prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného čísla, porovnanie, 

usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej osi. 

 

II. Počtové výkony s prirodzenými číslami – I 

Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100. Delenie so zvyškom 

v obore do 100. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom a v jednoduchých 

prípadoch aj spamäti. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj dvojciferným číslom. 

Kontrola správnosti výpočtu. Riešenie jednoduchých slovných úloh na násobenie a delenie 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne a na kalkulačke (písomne hlavne 

kvôli pochopeniu princípu). Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie 

Rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej – len ako hľadanie „chýbajúcich“ čísel 

v príkladoch).  Kontextové úlohy, metóda pokus – omyl (aj pri rovniciach) 

 

III. Geometria a meranie 

Trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica. Vytváranie rovinných útvarov rysovaním 

kolmíc a rovnobežiek. Meranie dĺžky úsečky, Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. 

Stavba telies zo stavebnicových kociek na základe stanovených podmienok. Zväčšovanie 

a zmenšovanie geometrických tvarov vo štvorcovej sieti. 

Rozširujúce učivo: 

 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. Voľba stratégie 

a zisťovanie počtu. Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania. Zisťovanie počtu 

náhodných udalostí pri pokusoch. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- náročnosť formulácie slovných úloh zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu žiaka 

a úrovni jeho komunikačných zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 
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INFORMATIKA 

5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 (rozšírený o 0,5vyučovacej hodiny) 

 

1.Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím, 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 so 

sluchovým postihnutím 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.  

Školský vzdelávací 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. 

 

2.Ciele predmetu 

 hlavným cieľom je zvládnuť základné pojmy týkajúce sa predmetu a ovládať 

jednoduché činnosti s počítačom (zapnúť, vypnúť, práca vo Worde,  Excell, 

internet......) 

 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.Obsah vzdelávania 

 

I. 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: 
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- 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 

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). 

 

III. POSTUPY, RIEŠENIE PROBLÉMOV, ALGORITMICKÉ MYSLENIE 

Špecifické postupy riešenia problémov prostredníctvom IKT. 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 

 

IV. 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 
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V. 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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

-hore uvedené kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a 

stupeň sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 

SVET PRÁCE 

5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Svet práce 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 0,5 (rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch (ako je 

biológia a chémia) a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, 

rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k 

prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje 

rozvoj jeho kreativity.  

Predmet sprostredkúva žiakom poznatky o 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. 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)  
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- 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  

- získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri 

pestovaní okrasných rastlín  

 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

 
1. Náradie a pomôcky  

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  
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  
Čo je hydropónia, potreby na hydropóniu: nádoby, substrát, živný roztok, vhodné 

črepníkové rastliny.  

Hydroponické pestovanie rastlín  
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Praktickou činnosťou získať zručnosti pri pestovaní rastlín a osvojiť si základný 

postup pestovania.  

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín  

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.  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 
TECHNIKA 

5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Technika 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 0,5 (rozšírený o 0,5vyučovaciu hodinu) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Technika ponúka prvú profesijnú voľbu, príležitosť oboznámiť sa s najbežnejšími nástrojmi, 

so základnými postupmi pri práci s rôznymi materiálmi, s problémami bežného praktického 

života a možnosťami ich riešenia. Je to príležitosť na to, aby si dieťa uvedomilo, o ktoré 

činnosti má najväčší záujem. V tomto predmete sa majú žiaci naučiť i základom 

hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času, spotreby a nákladov, 

rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo. 

ŠkVP má pol hodinovú časovú dotáciu, čím doplňuje ŠVP v 5. Ročníku o predmet 

technika. Cieľom je vytvoriť priestor na získanie elementárnych poznatkov z oblasti techniky, 

ako aj získanie základných zručností pri práci s rôznymi materiálmi.  

 

2. Ciele predmetu 

 osvojiť si na primeranej úrovni vedomosti o technike a technologické zručnosti 

 vedieť riešiť technické problémy 

 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 

 dať žiakom základné informácie o technike ako spoločenskom  jave 

 ukázať vzťah medzi človekom a technikou 
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 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 

 viesť žiakov k dodržiavaniu týchto zásad, rozvíjať tvorivé  samostatné myslenie 

 oboznámiť žiakov s hlavnými druhmi technických materiálov a ručných nástrojov; 

spôsobom zobrazovania technickej myšlienky -  čítanie technických náčrtov 

a výkresov 

 rozvíjať plošno-priestorovú predstavivosť žiakov 

 získať základné poznatky o elektrickej energií, 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 

 oboznámiť sa s princípom a druhmi prevodov 

 rozvíjať technické tvorivé myslenie 

 vedieť analyzovať funkciu prevodov 

 

3. Obsah vzdelávania: 

1.ČLOVEK A TECHNIKA 

Technika, technické prostredie. 

Úvod do vyučovania predmetu technika. Pojem technika a technické prostredie, ktoré 

nás obklopuje, vzťah techniky a človeka. 

Dejiny techniky. 

Dejiny techniky, najdôležitejšie vynálezy ľudstva. 

Slovenskí vynálezcovia. Praktická činnosť – zostrojenie mini padáka, prezentácia prác 

pred kolektívom. 

II.MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE 

Drevo. 

Drevo ako technický materiál - vlastnosti a využitie. 

Opracovanie dreva. 

Jednoduché ručné opracovanie drevených materiálov.  

Zásady bezpečnosti a hygieny práce s nástrojmi a náradím, oboznámenie sa 

s vybavením školskej dielne a použitím jednotlivých náradí. 

Prvá pomoc pri úraze. 

Poskytovanie prvej pomoci pri úraze - riešenie modelových situácií. 

Samostatná práca. 

Zhotovenie jednoduchého výrobku z dreva. 

Exkurzia. 

Exkurzia do drevospracujúcej dielne. 

Kovy. 

Kov ako technický materiál – rozoznanie, vlastnosti a využitie základných kovov. 

Zliatiny kovov – rozoznávanie, vlastnosti a využitie. 

Jednoduché ručné opracovanie kovov. 

Práca s ľahko taviteľnými kovmi, zhotovenie kovového odliatku. 

Plasty. 

Plasty ako technický  materiál –   vlastnosti a využitie. 

Jednoduché ručné opracovanie plastov. 

Kompozitné materiály. 

Kompozitné materiály ako technický materiál – vlastnosti a využitie. 

Jednoduché ručné opracovanie kompozitných materiálov. 
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Odbory ľudskej činnosti. 

Rôzne odbory ľudskej činnosti – formy fyzickej a duševnej práce so zameraním na 

oblasť techniky. 

Tvorba projektu „Vybraný odbor ľudskej činnosti“ a jeho prezentácia ľubovoľne 

zvolenou formou. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

5.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) 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. VV sa musí podieľať na tejto transformácii. Uskutočňuje sa to: 

- 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. 

Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti 

aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti 

poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom 

vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom 

zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite 

spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do 

vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý 

ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej 

operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, 

civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove 

potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 

 

Metodické východiská predmetu 

Vyučovanie VV je programovaný a riadený proces v ktorom ale učiteľ iniciuje, 

rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 

            Východiskami tohto procesu sú: 
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 činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických 

procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania 

vizuálnej kultúry;  

 témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický 

a kultúrny charakter; 

VV predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať základné 

antropologické koncepty: 

 koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

 kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...), 

 kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

 kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta), 

 kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

 

Témy ponímame z hľadiska: 

 osobnosti a veku žiaka, 

 edukačných cieľov, 

 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. 

 

 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. 

 

2. Ciele predmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú: 

 

 Kognitívne ciele 

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. 

Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych 

znakov (multimédiá, reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu 

zobrazovania a jeho kritickej selekcii. 

 Senzomotorické ciele 

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. Prostredníctvom VV 

rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať 
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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. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri 

zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú 

citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému 

vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. V rámci nižšieho 

sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedomé hľadanie formálnych a obsahových 

súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah vyučovania VV tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad 

predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke 

vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie 

náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného 

ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne 

ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém 

predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať 

témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami 

(zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b). 

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, 

mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu 

úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je 

predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej úlohy. 

 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

 5. ročník 

metodické rady 

1. 

výtvarný jazyk 

/ základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

5.1. negatív a pozitív 

/v plošnom vyjadrení  negatív a pozitív 

/v plastickom vyjadrení 

2. 

možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

5.2. kreslenie predmetu  podľa skutočnosti/ 

modelácia šrafovaním  tieňovaním, lavírovaním 

3. 

podnety 

výtvarného umenia 

5.3. kubizmus a konštruktivizmus 

5.4. surrealizmus 

5.5. abstraktné umenie 
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/ médiá, štýly, 

procesy, techniky, 

techniky, témy 

4. 

podnety 

výtvarného umenia 

5.6. ranokresťanské a byzantské umenie 

/mozaika alt. . ranokresťanské a byzantské umenie 

/ikona 

5. podnety 

fotografie 

5.7. základy práce s fotoaparátom / hry s ostrosťou 

a neostrosťou 

/digitálny fotoaparát, uloženie 

6. 

podnety 

architektúry 

5.8. hravé skúmanie  priestoru 

7. 

podnety dizajnu 

5.9 obalový dizajn 

/materiál, tvar a grafické riešenie alt. Návrh loga, značky, 

ex libris 

8. 

podnety 

tradičných 

remesiel 

5.10. podnety hrnčiarstva 

/alt.: kombinácia hrnčiarstva a drotárstva 

9. 

podnety rôznych 

oblastí poznávania 

sveta 

5.11. výtvarné hry s problematikou dejepisu 

alt. Výtvarné hry 

s problematikou zemepisu 

10. 

tradícia a identita 

/ kultúrna krajina 

5.12. výtvarné reakcie na rôzne typy regionálnych ornamentov 

/ornamentov rôznych kultúr 

11. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

5.13. objavovanie 

prvkov obrazu v galerijnej zbierke alt. Galéria na interne 

 

 

 

Cieľové kompetencie 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania tieto vedomosti, 

zručnosti a postoje: 

 

 Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej 

kultúre sa utvára počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je 

podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania sa naučil: 

 

 Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov 

(jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 
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- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer 

hlavných častí), 

- dokázať vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, 

film, komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika), 

- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový 

trik, kulisa, maskovanie, mimikry), 

- vytvárať formálne série z jedného motívu a jednoduché variácie motívu, 

- vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky 

a skulptúry, 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu, 

- tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky 

komponovať a štylizovať – prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady 

a koncepty, –  vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety 

z prostredia svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia, 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych 

(vybraných) tendencií umenia 20. St. až po súčasnosť, 

- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať 

podnety z iných predmetov. 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

- zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, uhlík, drievko, 

rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

- kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania, 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu 

(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie), 

- zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži 

(vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.), 

- zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru – balenie (paketáž), obliepanie, 

obväzovanie, odrôtovanie, 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez linorez a pod.), 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží, 

- zvládnuť základné grafické operácie na počítači. 

  

Mentálne spôsobilosti 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania 

zážitku, vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového 

posudzovania, konvergentného a divergentného myslenia. 

Žiak dokáže: 

- vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť) 

alebo hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), 

- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob 

vyjadrovania skutočnosti, 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 298 

- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho 

bydliska s inými typmi krajín, architektúr – uvedomiť si a výtvarne reflektovať 

špecifiká svojho kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, 

mesta; pamiatky) ..., – uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých 

podnetov prírodovedy (napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, 

páky), geometrie, (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov) matematiky (počtu, 

množín, sčítania, odčítania, násobenia, delenia) ..., 

- pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, 

o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo. 

  

 Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený 

k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne 

formuloval svoj estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je 

dôležitým momentom výučby, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie 

formované väčšou časťou kurikula. 

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou, 

- otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

- v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

- náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích 

schém – inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane 

veku) vlastného názoru (myslenia), 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie 

a pretváranie. 

- vyjadriť a vyhodnotiť štýl ľudí ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a porovnať 

ich so svojím štýlom, 

- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenie; budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu), 

- spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných 

žiakov. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

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. 
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Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať 

žiakom so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým postihnutím 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. Ciele predmetu  

 pochopiť komunikatívnu funkciu hudby, rôznych podôb hudobného vyjadrenia, 

pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania 

rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania 
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 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. Obsah vzdelávania 

 

I. 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  

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  

 

II. VOKÁLNO-INTONAČNÉ ČINNOSTI 

Spev žiaka so sluchovým postihnutím je ťažkopádny, využívať získané spevácke, 

intonačné a sluchové návyky a zručnosti, so zreteľom na  stupeň sluchového postihnutia. 

 

III. 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. 

 

IV. HUDOBNO-POHYBOVÉ ČINNOSTI 

Realizovať hudobno-pohybové hry so spevom, vyjadriť náladu a obsah hudby pohybom, 

na základe individuálnych schopností a zručností sluchovo postihnutého žiaka a  vytvárať 

pohybové improvizácie a kreácie. 
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V. 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. 

 

VI. HUDOBNO-DRAMATICKÉ ČINNOSTI 

Integrovať a komplexne využívať vokálne, hudobno-pohybové, inštrumentálne a 

percepčné činnosti spojené v dramatickom príbehu. 

 

Minimalné kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a  spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

5. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná výchova a športová výchova 

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 so sluchovým postihnutím 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. 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 
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- 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. Obsah vzdelávania 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria 

základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej 
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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 

 

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 
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 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 o.i. 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. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a  spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 
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OBSAH VZDELÁVANIA 
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KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 ( rozšírený o 1vyučovaciu hodinu) 

 

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).ZŠ 4. 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.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. 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: 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 
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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 

 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. 

 Obsahový štandard 

 Potreba pravdy 

 Jakub a Ezau 

 Pravda v etike, médiá (zachovanie tajomstva) 

 8. Božie prikázanie 

 Výkonový štandard 

 Žiak vie 

 • na konkrétnej modelovej situácii rozlíšiť medzi pravdou a klamstvom 

 • interpretovať cez biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi dopad klamstva na vzťah 

súrodencov 

 • vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka a v medziľudských vzťahoch 

 • posúdiť silu slova 

 • pomenovať zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov 

 • uviesť príklad manipulácie slovom a riziká manipulácie 

 • na základe novinových článkov posúdiť hodnotu etiky pravdy v masmédiách 

 • vo dvojici vytvoriť fiktívny list redaktorovi (novín, TV…) a posúdiť hodnovernosť 

daného masmédií 

 Rozvoj kompetencií 

 osobnostné kompetencie: 

 Žiak 

 • objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti 

 • v modelových situáciách rozlíši medzi pravdou a klamstvom 

 sociálne kompetencie: 

 Žiak 

 • reflektuje zásady pravdy pre správne fungovanie medziľudských vzťahov 

 komunikačné kompetencie: 

 Žiak 

 • uvedomuje si možnosť manipulácie slovom a jej riziká 

 • chápe význam a hodnotu vypovedaného slova 

 • vie vyberať a triediť informácie z rôznych médií 
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 • vyjadruje svoje myšlienky 

 • nachádza zmysel slova alebo výrazu 

 existenciálne kompetencie: 

 Žiak 

 • žiak objavuje hodnotu pravdy vo svojom osobnom živote aj v medziľudských 

vzťahoch 

 • je otvorený pre život v pravde 

 Prierezové témy 

 Mediálna výchova: 

 Žiak 

 • je schopný samostatnej reflexie o pozitívnom a negatívnom vplyve médií 

 • osvojil si kritériá na hodnotenie mediálnych žánrov 

 • vníma účinok médií na osobnosť človeka 

 2. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SVETE 

 Hodinová dotácia témy: 10 hodín 

 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. 

 Obsahový štandard: 

 Cesty hľadania pravdy v dávnej minulosti 

 Mýtický obraz sveta 

 Evolučná teória 

 Biblický obraz stvorenia sveta (ENV

 Výkonový štandard 

 Žiak vie 

 • opísať pravdivosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení sveta 

 • porovnať predstavenú časovú udalosť stvorenia sveta na „lište“ času a vo Svätom 

písme 

 • pomenovať biblický príbeh o stvorení ako model stvorenia, nie historickú udalosť 

 • porovnať biblický príbeh o stvorení s vedeckým pohľadom 

 • porovnať staroveké mýty o vzniku sveta s posolstvom biblického textu 

 • jednoducho vytvoriť symbolický obraz stvorenia sveta 

 • zostaviť vlastný žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka 

 • vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode (globálne problémy) 

 Rozvoj kompetencií 

 osobnostné kompetencie: 

 Žiak 

 • rozumie pohľadu na svet vo svetle kresťanskej viery 

 sociálne kompetencie: 

 Žiak 

 • dokáže vytvoriť jednoduchý projekt pre pomoc znečistenej prírode 

 komunikačné kompetencie: 

 Žiak 

 • vie jednoducho vysvetliť symbolickú – obraznú reč mýtov 
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 • správa sa ohľaduplne, pozorne a tolerantne 

 občianske kompetencie: 

 Žiak 

 • účinne sa zapája do diskusie, vhodne argumentuje 

 • má pozitívny vzťah k zvereným veciam 

 • vníma človeka ako súčasť prírody 

 existenciálne kompetencie: 

 Žiak 

 • prostredníctvom biblického príbehu si uvedomuje hodnotu stvoreného sveta 

 • objavuje stvorený svet ako dar Boha človeku 

 • vníma svoju zodpovednosť za stvorený svet 

 Prierezové témy 

 Environmentálna výchova: 

 Žiak 

 • oceňuje prírodu (zem, vodu, zvieratá, rastliny) 

 • vníma človeka ako súčasť prírody 

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

 3. TÉMA: HĽADANIE PRAVDY O SEBE 

 Hodinová dotácia témy: 10 hodín 

 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). 

 Obsahový štandard: 

 Pôvod človeka 

 Biblický obraz stvorenia človeka 

 Pád človeka 

 Hranice človeka (svedomie) 

 Výkonový štandard 

 Žiak vie 

 • pomenovať symbolickosť obraznej reči biblického príbehu o stvorení človeka a 

porovnať s vedeckým pohľadom 

 • vysvetliť hodnotu človeka v stvorení na Boží obraz 

 • vnímať svoje vlastné hranice 

 • navonok prejaviť úctu k človeku 

 • 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 

 • na modelových situáciách rozlíšiť medzi pocitom viny a vedomím viny 

 Rozvoj kompetencií 
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 osobnostné kompetencie: 

 Žiak 

 • má pozitívny vzťah k sebe aj k iným 

 • dokáže hodnotiť dopad svojich emócií 

 • vie vytrvať v skúmaní a poznávaní nových vecí 

 sociálne kompetencie: 

 Žiak 

 • akceptuje druhých ľudí bez ohľadu na vzhľad a výkon 

 • objavuje radosť z dobre vykonanej práce 

 komunikačné kompetencie: 

 Žiak 

 • je schopný vyjadrovať sa, porovnávať 

 • vie vyjadriť svoje pocity 

 • vníma obrazy a symboly 

 • kriticky hodnotí myšlienky 

 občianske kompetencie: 

 Žiak 

 • odhaduje dôsledky vlastného správania a konanie v modelových situáciách 

 kultúrne kompetencie: 

 Žiak 

 • pozorne vníma symbolické vyjadrovanie v mýtoch a prostredníctvom obraznej reči 

 • chápe dôležitosť kultúrneho vyjadrovania 

 existenciálne kompetencie: 

 Žiak 

 • rozumie pohľadu na stvorenie človeka vo svetle kresťanskej viery 

 • dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a hodnotu 

 • objavuje nielen svoju hodnotu ale hodnotu každého človeka 

 Prierezové témy 

 Mediálna výchova: 

 Žiak 

 • vníma umelecké diela vyrastajúce z kresťanstva (obraz, literatúra, hudba) ako výraz 

kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

 Environmentálna výchova: 

 Žiak 

 • vníma človeka ako súčasť prírody 

 4. TÉMA: OHLASOVATELIA PRAVDY 

 Hodinová dotácia témy: 8 hodín 

 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. 

 Obsahový štandard: 

 Prorok Ezechiel (Ez 3, 1-3) 

 Ježiš – učiteľ pravdy (Mt, 5,37) 
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 Apoštoli - hlásatelia pravdy (sv. Peter, sv. Štefan) 

 Modelové ilustrovanie konceptov a princípov pravdy 

 Výkonový štandard 

 Žiak vie 

 • vysvetliť význam ohlasovania pravdy 

 • odvodiť logický záver z prezentovanej obraznej biblickej reči pri povolaní proroka 

Ezechiela 

 • vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše ‚áno‘ nech je ‚áno‘ a vaše ‚nie‘ nech je ‚nie‘“. (Mt 

5,37) 

 • vymenovať aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy 

 • jednoducho opísať život sv. Petra a sv. Štefana 

 • porovnať svoj život s predloženými vzormi - ohlasovateľmi pravdy 

 Rozvoj kompetencií 

 osobnostné kompetencie: 

 Žiak 

 • cez predstavené biblické postavy vníma a akceptuje existenciu nemennej pravdy 

 • cez modelové situácie posúdi predstavené pozitívne a negatívne udalosti a vyvodí 

závery pre svoj život 

 sociálne a interpersonálne kompetencie: 

 Žiak 

 • je schopný vytvárať vzťahy prostredníctvom pravdivej komunikácie s inými ľuďmi 

 komunikačné kompetencie: 

 Žiak 

 • na základe Ježišovho výroku: „Vaše ‚áno‘ nech je ‚áno‘ a vaše ‚nie‘ nech je ‚nie‘“ 

vie zosúladiť vnútorný postoj s vonkajším 

 • uvedomuje si hodnotu pravdivej komunikácie 

 existenciálne kompetencie: 

 Žiak 

 • podľa predstavených vzorov rozvíja praktizovanie pravdy 

 5. TÉMA: KONAŤ V PRAVDE 

 Hodinová dotácia témy:  10 hodín 

 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. 

 Obsahové štandardy: 

 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 

 Výkonový štandard 

 Žiak vie 

 • diskutovať o význame „Zlatého pravidla“ 

 • porovnať židovský zákon Zedaka, islamský Zakat a Ježišov príkaz lásky 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 312 

 • prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede o význame „Zlatého pravidla“ 

 • vnímať dopad rozhodnutia na život človeka 

 • na modelovej situácii demonštrovať skutky lásky 

 • posúdiť hodnotu pravdy a vyvodiť závery pri riešení problémovej úlohy s mravnou 

dilemou 

 • rozlišovať medzi väčším a menším zlom, medzi väčším a menším dobrom 

 • definovať sociálny hriech 

 • vymenovať 3 skutky, ktorými koná podľa pravdy 

 • na príkladoch svätých, významných osobností a konkrétnych životných udalostiach 

vysvetliť spravodlivé (pravdivé) konanie 

 Rozvoj kompetencií 

 kompetencie k učeniu sa: 

 Žiak 

 • prostredníctvom problémovej úlohy – príbehu s mravnou dilemou zvažuje dôsledky 

a následky života podľa prirodzenej morálky 

 • je schopný vnímať predstavené myšlienkové pochody 

 osobnostné kompetencie: 

 Žiak 

 • pri svojich reakciách je ohľaduplný voči mienke iných ľudí 

 • je vnímavý k morálnemu a duchovnému rámcu svojej komunity 

 sociálne kompetencie: 

 Žiak 

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

 • chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými 

 • oceňuje skúsenosti druhých ľudí 

 • ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov 

 • v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu požiada 

 komunikačné kompetencie: 

 Žiak 

 • zameria sa na konkrétne prejavy správania, problému 

 občianske kompetencie: 

 Žiak 

 • vníma životnú situáciu starého a chorého alebo chudobného človeka 

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

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

v duchu solidarity a lásky 

 kultúrne kompetencie: 

 Žiak 

 • všíma si kultúrne a náboženské prejavy iných národov, náboženstiev 

 • je tolerantný a empatický 

 existenciálne kompetencie: 

 Žiak 

 • je pripravený aktívne sa podieľať skutkami lásky na morálnom a duchovnom rámci 

svojej komunity 

  

 Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

 -kompetencie uplatňuje  s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia 

a s pomocou učiteľa. 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERTÚRA 

6. ročník  

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 6  (rozšírené o 2 voliteľné hodiny) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Jazyk a komunikácia 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 so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým postihnutím. 

V zložke Literatúra je v 6. 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. 

Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v kompetencii učiteľa, ale prioritou sú 

(vzhľadom na špecifické potreby žiakov so sluchovým postihnutím) 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). 

V prechodnom období je nutné sledovať Obsahový vzdelávací štandard, ktorý 

vymedzuje sústavu poznávacích a rečových kompetencií a súbor jazykovedných termínov, 

ktoré musia byť povinne zaradené do obsahu vzdelávania v šiestom ročníku. 

Školský vzdelávací program  stanovuje v 6.ročníku v predmete Slovenský jazyk 

a literatúra 6 hodinovú dotáciu.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej 

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

žiacku knižnicu a mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

I. Kognitívne kompetencie 

Spôsobilosť používať kognitívne operácie. Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického myslenia. 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. 

III. Interpersonálne (sociálne) kompetencie 

Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty. Schopnosť tolerovať odlišnosti 

jednotlivcovi skupín. Spôsobilosť kooperácie. Schopnosť empatie. 
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IV. Intrapersonálne  (osobnostné) kompetencie 

Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. Vytvárať vlastný hodnotový rebríček. 

Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.  

 

Ciele predmetu podľa zložiek  

 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. 

 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. Obsah vzdelávania 

 

 Jazyková zložka 

 

I. Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Spojovník, pomlčka, bodkočiarka 

 

II. Významová/lexikálna rovina 

Spisovný jazyk – nárečia, slang, slangové slová, slovníky- výkladový, cudzích slov, 

slovná zásoba, spisovné- nespisovné slová, zastarané slová- nové slová, tvorenie slov 

odvodzovaním- prípona, slovotvorný základ, základové slovo, odvodené slovo, tvorenie 

slov skladaním 

 

III. Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Podstatné mená – konkrétne- abstraktné, pomnožné- rod pomnožných podstatných 

mien, podstatné mená mužského rodu 

Prídavné mená – vzťahové- druhové, privlastňovacie, vzor páví, matkin, otcov 

Číslovky- skloňovanie, rod, číslo, pád, delenie čísloviek- určité, neurčité, násobné 

Slovesá- tykanie/vykanie, zvratné, nezvratné, sloveso byť, jednoduchý a zložený tvar,    

plnovýznamové a neplnovýznamové, spôsob- oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 

Príslovky- druhy prísloviek- miesta, času, spôsobu, príčiny, stupňovanie prísloviek 

Spojky- interpunkcia 

Citoslovcia  

 

IV. Syntaktická/skladobná rovina 

Jednoduchá veta: holá, rozvitá, vety podľa obsahu- želacia, zvolacia, základné vetné 

členy: podmet – vyjadrený, nevyjadrený, prísudok – slovesný, neslovesný, vetný základ, 

vetné sklady- prisudzovací 

 

V. Sloh 

Rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomné, opis pracovného postupu, umelecký 

a vecný text, ústna reprodukcia, statický opis, dynamický opis, charakteristika osoby, 

cielený rozhovor (interview), odosielateľ, prijímateľ 

 

Pojmy pre 6. ročník 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

- interpunkcia 
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Významová/lexikálna rovina jazyka 

- slovná zásoba 

- spisovné slová- nespisovné slová 

- zastarané slová- nové slová 

- slangové slová 

- skratky 

- tvorenie slov: odvodzovaním 

- prípona 

- slovotvorný základ 

- základové slovo 

- odvodené slovo 

- tvorenie slov: skladaním 

- slovníky 

Tvaroslovná/morfologická rovina jazyka 

- Podstatné mená  
- konkrétne- abstraktné 

- pomnožné 

- rod pomnožných podstatných mien 

- Prídavné mená  
- vzťahové 

- zvieracie 

- privlastňovacie 

- páví 

- matkin, otcov 

- Číslovky 
- skloňovanie 

- rod, číslo, pád 

- delenie čísloviek 
- určité 

- neurčité 

- násobné 

- Slovesá 
- zvratné, nezvratné 

- jednoduchý a zložený tvar 

- plnovýznamové a neplnovýznamové 

- spôsob- oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 

- Príslovky 
- druhy prísloviek- miesta, času, spôsobu, príčiny 

- stupňovanie prísloviek 

- Predložky 
- vokalizácia 

- Spojky 

- Citoslovcia 

Skladobná/syntaktická rovina 

- holá veta 

- rozvitá veta 

- základné vetné členy 

- podmet  

- vyjadrený 
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- nevyjadrený 

- prísudok  

- slovesný 

- neslovesný 

- vetný základ 

 

 Literatúra 

Odporúčané zadelenie tematických celkov v 6. ročníku 

 

1. Próza 

1.1 Próza ako základná forma literárnej tvorby 

1.1.2 Krátke formy ľudovej slovesnosti 

1.1.2.1 Príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota 

1.1.3 Krátka próza 

1.1.3.1 Bájka 

1.1.3.2 Báj 

1.1.3.3 Poviedka 

2. Dobrodružná literatúra 

3. Divadelná hra, rozhlasová rozprávka 

4. Poézia 

4.1 Báseň, populárna pieseň 

4.2 Balada 

 

Pojmy zavádzané v 6. ročníku 

Poézia 

Próza 

divadelná hra 
umelecká literatúra 

dobrodružná literatúra 

bájka, báseň 
populárna pieseň 

príslovie 

porekadlo 

pranostika 
báj 

poviedka 

balada 

anekdota 

literárna postava: 

hlavná literárna postava 
vedľajšia literárna postava 

prirovnanie 

zdrobnenina 
metafora 

epiteton 

rým: 
združený 

striedavý 

obkročný 

verš 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2  (rozšírené o 1 voliteľnú hodinu) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a  rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov s prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového 

postihnutia u  žiakov.  

Počujúci človek nevie dostatočne oceniť význam sluchu, nevie a neuvedomuje si 

následky absencie sluchu. Dieťa so sluchovým postihnutím má narušenú sluchovú funkciu 

a tým je narušený i jeho interaktívny vzťah s prostredím. Čím je ťažšia sluchová porucha, tým 

je väčšie obmedzenie postihnutého človeka s prostredím, v osobných kontaktoch. Preto je 

narušená jeho komunikácia. Následky sluchovej poruchy v oblasti psychiky sú veľmi 

podceňované, patria k najvážnejším zo všetkých postihnutí. Sluchové postihnutie je pojem, 

ktorý zahŕňa rozličné narušenia sluchového orgánu. Deti a žiaci so sluchovým postihnutím na 

tunajšej škole majú ťažkosti v oblasti počutia, v  rečovej úrovni, v komunikácii. Snaha 

pedagógov sa nezameriava len na kompenzáciu sluchovej straty, ale obsahuje komplexnú 

stimuláciu osobnosti dieťaťa. Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

v porovnaní s bežnou základnou školou má zložitejšiu úlohu: buduje reč a slovnú zásobu detí, 

ale zároveň podporuje pozitívne sebahodnotenie a sociálne učenie. 

Pre deti so sluchovým postihnutím je príznačná znížená schopnosť verbálnej 

komunikácie a kvalita písomného prejavu. Prítomná je obmedzená slovná zásoba, prvky 

agramatizmu, ťažké abstraktné myslenie – ale aj veľká chuť niečo dokázať, zdokonaľovať sa 

a vyrovnať sa svojim vrstovníkom. 

Rozvíjanie komunikačných zručností kladie požiadavku navodzovať a sústavne rozvíjať 

medziosobnostnú komunikáciu medzi žiakom so sluchovým postihnutím a  učiteľom, medzi 

žiakmi navzájom v rôznych komunikačných formách (hovorený jazyk, posunkový jazyk, 

posunkovaná slovenčina) podľa predpokladov a schopností žiaka. Učiteľ podporuje u žiaka 

sebadôveru, vedie žiaka ku koncentrácii, kontrole impulzívneho správania a prosociálnemu 

správaniu. 

Komunikačné schopnosti sa rozvíjajú v spontánnych a navodených situáciách,  kde sa 

opakujú gramatické  javy osvojované v slovenskom jazyku a literatúre a iných predmetoch, 

najmä javy významné z hľadiska komunikatívnej využiteľnosti. 

Každá komunikačná situácia sa citlivo využíva na dialóg so žiakom ako základnej 

metódy práce, v hovorenom jazyku, posunkovom jazyku podľa  možností  a predpokladov 

žiaka. Podľa možností a  predpokladov žiaka sa  komunikácia so žiakom rozvíja všetkými 

dostupnými komunikačnými formami: v posunkovom jazyku, posunkovanou slovenčinou, 
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prstovou abecedou, v hovorenom jazyku, písomnou formou, pomocnými artikulačnými 

znakmi,   neverbálnou komunikáciou,   pantomímou, dramatizáciou a inými prostriedkami. 

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je: 

 optimalizovať prijímanie, spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií 

u žiaka so sluchovým postihnutím podľa jeho predpokladov a schopností. 

 vyjadrovať sa zrozumiteľne  pomocou svojho komunikačného jazyka, v ústnom 

prejave viesť rozhovor, učiť sa formulovať svoje myšlienky, 

 porozumieť obsahu oznamu a primerane naň reagovať, učiť sa počúvať a porozumieť 

hovorenému alebo posunkovému prejavu druhých , reagovať bezprostredne, 

adekvátne a  dokázať sa vhodne spýtať, 

 využívať tlačené informácie k rozvoju vlastných vedomostí, rozumieť bežne 

používaným textom, záznamom a obrazovým materiálom, rozumieť prečítanému 

textu, vyberať  si podstatné informácie, vedieť zhodnotiť pravdivosť textu, 

 ovládať jednoduchú formu písomnej komunikácie, vedieť si vytvoriť jednoduché 

zápisy z hovoreného, prečítaného a  posunkového prejavu, 

 vyjadriť svoje názory a postoje, vedieť vhodnou formou obhájiť svoj názor - naučiť sa 

obhajovať svoje názory, vedieť počúvať, komunikovať v kolektíve, vedieť sa 

podriadiť požiadavkám, 

 využívať pre komunikáciu bežné informačné a komunikačné prostriedky, pracovať so 

všetkými dostupnými informačnými zdrojmi, využívať získané komunikačné 

zručnosti k vytváraniu potrebných zručností na vytváranie vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému spolužitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi,  

 dokázať spolupracovať s vrstovníkmi i ostatnými ľuďmi a dokázať odmietnuť alebo 

riešiť negatívne prejavy  manipuláciu, agresivitu. 

 plniť aj ciele etickej výchovy - stimulovať a pozitívne ovplyvňovať morálny vývin 

žiakov so sluchovým postihnutím, podporovať pozitívne myslenie a vlastnosti, 

sebadôveru, sebauvedomenie, oboznámiť žiakov s prosociálnymi hodnotami 

a postojmi. 

 

Cieľ vzdelávacieho programu je zameraný na odstránenie komunikačných bariér 

znevýhodnených osôb, aby sa mohli  plnohodnotne uplatniť v rámci moderného trhu práce. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a  expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú a  rozširujú pasívnu a 

aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo posunkovom jazyku, 

prípadne v obidvoch jazykových systémoch. Spoznávajú význam piktogramov používaných v 

doprave, v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. Učia sa porozumieť 

informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. Oboznamujú sa s kultúrou, jej rôznymi  

podobami, učia sa pochopiť a vyjadriť v primeraných komunikačných formách umelecké 

prejavy a zážitky. 

V prípade, že sa nepočujúci žiak v rámci predmetu komunikačné zručnosti učí 

posunkový jazyk ako jazykový systém, učebné osnovy daného predmetu  sa primerane  týmto 

požiadavkám upravia. Žiak si osvojuje slovnú zásobu posunkového jazyka a jeho   gramatický 

systém. 

Vyučovanie predmetu komunikačné zručnosti nadväzuje na vyučovanie všetkých 

predmetov nižšieho stupňa sekundárneho vzdelávania v základnej škole pre žiakov so 
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sluchovým postihnutím. Svojou podstatou upevňuje najmä vedomosti a komunikačné 

zručnosti získavané počas  celého  vyučovacieho procesu.  

  

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím sa rozvíjajú 

a) v hrách a v rôznych činnostiach žiakov, 

b) témami zameranými na bežné životné situácie.  

Prehľad tematických celkov 

 

I. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku 

Rozlišovanie viacerých zvukov sluchom i vibračnými pocitmi. 

Rozlišovanie slov, viet 

- vnímaním rytmu reči 

- vnímaním rytmu reči a ostatných prozodických faktorov reči 

- fonetickým sluchom (u nedoslýchavých s ľahkou poruchou sluchu). 

Počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom). 

Rozvíjanie globálneho (celkového) odzerania. 

Rozvíjanie vizuálneho, fonetického (čiastočného) odzerania. 

Rozvíjanie ideologického odzerania (odzeranie, pri ktorom si žiak so sluchovým 

postihnutím slovo v kontexte vety domyslí). 

 

II. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku 

Rozvíjanie zrakového vnímania – priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, 

skladanie, výcvik priestorovej orientácie. 

 

III. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku 

Chápanie pojmov. 

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom. 

Výber a použitie adekvátneho pojmu. 

 

IV. Rozvíjanie expresívnej zložky reči (v hovorenom jazyku, v posunkovom 

jazyku) 

Rozvoj súvislej reči v rozličných formách hovoreného jazyka a posunkového jazyka 

(opísanie predmetov, udalostí). 

Konštruovanie viet a súvetí (priraďovaním slov k danému podnetovému slovu, 

zjednocovanie dvoch jednoduchých viet v jednu zložitú alebo jednoduchú s jedným 

rodom). 

Dialóg, úvaha o prečítanom, exkurzia, diskusia o filme, televíznej relácii, športe, 

spoločenskom a politickom dianí, stretnutí s počujúcimi rovesníkmi a i. Chápanie 

zmyslového významu textu a účasť v dialógu. 

Rozvoj dialogickej reči cez oporné slová. 

Postavenie dialógu s oporou na ilustratívny materiál a opísanie vyobrazenej situácie 

Pantomíma. Kombinácia pantomímy s posunkami. Kombinácia pantomímy 

s dramatizáciou a psychodrámou. Kombinácia pantomímy s výtvarným prejavom. 

Kombinácia pantomímy s tancom. 

 

V. Rozvíjanie slovnej zásoby ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku ) 

Práca so slovníkom (slovníkové cvičenia zamerané na spresnenie lexikálneho významu 

slov 

a viet). 

Osvojovanie a upevňovanie odborného slovníka. 
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Osvojovanie a upevňovanie slov obecného charakteru, spresnenie a rozšírenie významu 

slov (poznanie jeho významu v kontexte). 

Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním. 

Zjednocovanie slov v synonymický rad na základe jednoty významu 

Objasňovanie rozdielov synoným 

Asociácie (vybavovanie slov na dané podnetové slovo). 

 

VI. Prozodické faktory reči 

Rozvíjanie syntaktickej funkcie rečovej prozódie (vytváranie primeranej modulácie 

hlasu pri oznamovacej, rozkazovacej, opytovacej vete). 

Rozvíjanie emočnej prozódie (vnášanie citov do rozprávania – vyjadrenie hnevu, 

radosti, strachu alebo smútku). 

Rozvíjanie umiestňovania prízvukov v rečovom prejave v súhlase s variovaným 

obsahom rečovej komunikácie. 

 

VII. Upevňovanie pravidiel vzájomnej komunikácie a bežných frazeologizmov 

rečovej etikety 

Zodpovedajúce správanie sa, póza pri reči, zdvorilé formulácie od otázky k odpovedi, 

schopnosť 

viesť rozhovor. 

 

VIII. Orientácia a nonverbálne dorozumievanie 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, 

v zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti. 

Rozvíjanie schopnosti chápania významu slovného označenia orientačných 

a informačných pokynov v hlavných svetových jazykoch (WC, vchod, východ, 

úschovňa atď.). 

Nácvik paličkového (čitateľného) rukopisu. 

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch. 

 

IX. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím 

Význam kultúrnych podujatí. 

Balet, pantomíma, výstavy obrazov. 

Interpretácia umeleckého zážitku komunikatívnymi prostriedkami. 

Kultúra nepočujúcich. 

 

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou 

individuálneho prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa 

používajú také metódy práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu 

každého žiaka a interakčnokomunikatívne vzťahy medzi žiakmi. 

Predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 

 

Proces 

Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému 

systému, čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia 

funkciu námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú 

potrebné pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štrukturovaná osnova vytvára 

dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu. 

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa 

o dosiahnutie optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo 
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najčastejšie vykonávať reálne komunikačné činnosti v komunikačných formách podľa ich  

predpokladov a schopností 

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete. 

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú 

zistiť, na akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy. 

Rozvoj komunikačných zručností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého 

pedagogickéhprocesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť:   Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

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. Nová koncepcia výučby cudzích jazykov vychádza z kľúčových 

dokumentov Rady Európy a Európskej komisie, ktoré deklarujú ciele európskej jazykovej 

politiky. Podporujú efektívne celoživotné jazykové vzdelávanie a zdokonaľovanie 

interkultúrnych a jazykových zručností obyvateľstva. Absolvent ZŠ, i napriek tomu, že ide 

o žiakov so sluchovým postihnutím by mal mať osvojené jazykové a rečové kompetencie na 

určitej úrovni. 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. 
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2. 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:  

-získavať  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, 

- udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

-pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

-aktívne využívať doteraz osvojený jazyk, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné:  

Žiak 

-rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

- dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 

údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

-dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

 Jazyková kompetencia 

Učiaci na úrovni A1: 

-používa iba základné jednoduché výrazy týkajúce sa osobných údajov a potrieb,  

-má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

- obmedzene ovláda základné gramatické štruktúry a typy viet, 

-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 
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-dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď. 

 Pragmatická kompetencia 

-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:  nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (integrované zručnosti). 

 Počúvanie s porozumením 

-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 

- 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. 

 Písomný prejav 

-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 napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy 

ako „a“, „ale“ alebo „pretože“. 

Ústny prejav 

Dialóg 

-dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v 

komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri 

pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

-dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb 

alebo na známe témy, 

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

ako sa má, 

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

-rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré 

sa dozvie. 

Monológ 

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, 

kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

 

3.Obsah vzdelávania (úroveň A1) 
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Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

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, 

She’s tall. She’s 

very friendly. 

Prídavné mená 

miery, farby a 
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instructions) 

Opísať 

She’s got long 

hair. She’s 

wearing a blue 

dress. 

It’s got a long tail. 

kvality 

v základnom tvare 

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 

Expressing joy, happiness, 

satisfaction 

Vyjadriť radosť z niečoho, 

šťastie, uspokojenie 

I’m happy.  

Expressing sadness I’m sad.  
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svoje city Vyjadriť smútok, 

skľúčenosť 

You’re lucky. 

What a pity! 

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 

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 
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a prijať pravidlá 

alebo povinnosti 

Vyjadriť morálnu alebo 

sociálnu normu 

  

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 

O.K./Oh, thank 

you./Yes, please. 
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niekoho iného That’s very kind 

of you. 

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 

Assuring that I am 

understood 

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie pochopili 

moje vyjadrenia 

Is that clear? 

Do you 

understand? 

Opytovacie vety 
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moje slová/môj 

výklad/môj 

argument boli 

pochopené 

Uistiť sa, že som dobre 

pochopil to, čo bolo 

povedané 

  

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; 
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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 

- 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 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 

food: meat, sausages, egg, chicken, fish, hot 
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- Cestoviny a múčne výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

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 

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 
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- Krajiny a svetadiely 

- Moja krajina a moje mesto 

- Geografický opis krajiny 

- 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 

+13 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

+13 
- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 

 

 

 

 

 
Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa, v odôvodnených prípadoch je možnosť redukcie 

obsahu i rozsahu jednotlivých tém. 
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FYZIKA 

 6.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Fyzika 

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.  

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  so sluchovým 

postihnutím 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. 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,  
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 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,  

 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,  

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom 

samovzdelávaní,  

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti.  
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3. Obsah vzdelávania 

TEMATICKÉ OKRUHY PREDMETU  

poradie tém a ich zaradenie do jednotlivých ročníkov je v kompetencii školy (podľa 

svojich podmienok)  

 

1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies  

2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch  

3. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok  

4. Teplo  

5. Svetlo  

6. Sila a pohyb. Práca. Energia  

7. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  

 

 
I. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV A PEVNÝCH TELIES 

Vlastnosti kvapalín a plynov 

Vlastnosti vody – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastností kvapalín, napr. v brzdovom systéme áut. 

Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom. Jednotky objemu 1 ml, 1 l. 

Vlastnosti vzduchu – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastností vzduchu, napr. ako náplň do pneumatík. 

Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov. 

Merateľné a nemerateľné vlastnosti tekutín. 

PROJEKT: Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnostiach tekutín. (Napr. navrhnúť 

zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym aj vertikálnym smerom). 

Vlastnosti pevných telies 

Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť. 

Merateľné a nemerateľné vlastnosti pevných telies. 

Meranie hmotnosti telies. Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg. 

Objem telies. Meranie 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. 

AKTIVITA: Odhad a meranie dĺžky väčších vzdialeností, voľba vlastnej jednotky.  (Napr. 

vlastný krok ako jednotka, zmeranie dĺžky kroku, zostrojenie grafu závislosti medzi počtom 

krokov a dĺžkou.) 

 

II. 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/cm
3
, kg/m

3
. 

Zostrojenie grafu hustoty (závislosť hmotnosti od objemu) pre telesá zhotovené z rovnakej 

látky. 

Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu. 

Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín (voda, slaná voda, alpa). 

Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa telesami. 

Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich vo vode s hmotnosťou vytlačenej vody. 

Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny. 
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Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri ponáraní plávajúceho telesa 

v kvapalinách s rôznou hustotou.  

Riešenie problémov: identifikácia neznámych látok pomocou určenia ich hustoty, práca s 

tabuľkami. 

Správanie sa telies v plynoch 

Pozorovanie správania sa mydlových bubliniek vo vzduchu a v plyne s väčšou hustotou ako 

má vzduch.  

Hustoty plynov.  

PROJEKT: Zostrojenie technického zariadenia, ktoré funguje na princípe nadľahčovania 

telesa vo vode alebo vo vzduchu (napr. ponorka, model meteorologického balóna). 

Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky. 

AKTIVITA: Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky (napr. pokusy s balónikmi 

naplnenými vodou rôznej teploty ponorenými do akvária s vodou). [nepovinné] 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 
CHÉMIA 

 6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Chémia 

Štátny vzdelávací program : 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 (rozšírené o 0,5 voliteľnej hodiny) 

 
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. 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 

pre žiakov si sluchovým postihnutím 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 
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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 

zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k 

zimnému posypu ciest). 

 

3. Obsah vzdelávania 

 
I. Chémia okolo nás  
I. Objavovanie chémie v našom okolí  

II.  Skúmanie vlastností látok  

III.  Zmesi a chemicky čisté látky  

IV. Látky, nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch  

 

Námety na LC  
1. Filtrácia 2. Kryštalizácia Alternatívne: Destilácia  

Námety na tvorbu projektov  



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 338 

1. Voda  

2. Vzduch 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 
BIOLÓGIA 

 6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Biológia 

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. 

Učivo v  6. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho 

stupňa vzdelávania a skúsenosti 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. 

 
2. 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. 
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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, 

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. 
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3. Obsah vzdelávania 

 

I. Život s človekom a v ľudských sídlach 

Ľudské obydlia a ich okolie.  

Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. 

Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam 

pre človeka. 

Pestované rastliny v záhradách. Pestované ovocné 

stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. 

Nežiaduci spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. Zásady prevencie pred šírením 

nákazy. 

Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský 

život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľsky 

významné vtáky. 

Blízky spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. Spolunažívanie živočíchov a 

ľudí v domácnosti. 

Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, význam. Zásady chovu. 

Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, riziká prenosu nákazlivých ochorení, 

ochrana a prevencia. 

Živočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, význam. 

 

II. Základná štruktúra života 

Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia 

častí bunky. 

 

III. Živé organizmy a ich stavba 

Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. Stavba 

tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia, 

prevencia.  

Stavba tela jednobunkových organizmov. Stavba tela 

mnohobunkových organizmov. 

 

IV. Stavba tela rastlín a húb 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade. 

Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, prijímanie živín 

koreňom, význam pre život rastliny. 

Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam 

pre život rastliny. 

List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam 

pre život v prírode. 

Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie 

rastlín. 

Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie 

rastlín. 
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Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, 

prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody 

a živín. 

Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie podľa 

typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba 

tela. 

 

V. Stavba tela bezstavovcov 

Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. Stavba tela a základné 

telesné funkcie. 

Ploskavce a hlístovce - vnútorné parazity. Stavba tela. 

Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Stavba tela a základné 

telesné funkcie.  

Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami. Stavba tela a základné 

telesné funkcie. 

Článkonožce - živočíchy s článkovaným telom. Stavba 

tela a základné telesné funkcie. 

 

Praktické aktivity 

 

Námety praktických aktivít 

Pozorovanie buniek pokožky dužinatej šupiny cibule, plesne alebo kvasinky 

mikroskopom. Pozorovanie a rozlišovanie vyživovacích a rozmnožovacích orgánov kvitnúcej 

rastliny voľným okom. Pozorovanie vnútornej stavby koreňa, stonky dreviny a byliny, 

vnútornej stavby kvetu. Pozorovanie stavby tela a prejavov života črievičky, vonkajšej stavby 

tela hmyzu, ústnych ústrojov, končatín a krídel hmyzu. 

Námety na samostatné pozorovania (krátkodobé, dlhodobé) 

Vypestovať podľa návodu pleseň a pozorovať stavbu tela. Naklíčiť podľa návodu 

semeno a pozorovať jeho stavbu. Ako vplýva smer svetla na rast stonky? Potrebujú semená na 

klíčenie vzduch (vodu, teplo)? Prečo sa v sfarbenej vode zafarbili biele kvety? 

Námety na tvorbu projektov 

Zeleň v okolí môjho bydliska (školy, obce, mesta, sídliska). Pestovanie a ochrana zelene 

v triede (škole, v domácnosti). Dreviny v našom parku (záhrade, okolí školy). Môj pes 

(mačka, chrček, morča, kanárik). Vtáky v okolí môjho bydliska (školy, parku, sídliska). 

Starostlivosť o vtáky v zime (v okolí školy, bydliska). 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 
DEJEPIS 

6. ročník 
 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Štátny vzdelávací program : 1 
Školský vzdelávací program: 1  
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1. Charakteristika predmetu 

Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť 

spoločenskovedných predmetov. 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, 

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. Ciele predmetu 

Všeobecným cieľom dejepisného vyučovania je vytvárať a formovať kritické historické 

vedomie žiakov, na základe ktorého by boli žiaci schopní pochopiť minulosť a prítomnosť 

krajiny, v ktorej žijú, situáciu Slovenskej republiky, ako aj jej postavenie v Európe a zároveň 

si uvedomovať potrebu mierového spolunažívania všetkých národov. 

Tento všeobecný cieľ sa ďalej špecifikuje v štruktúre cieľov, ktoré chápeme v širšom 

kontexte, vo vzťahoch nadradenosti a podradenosti, v istej hierarchii, v ktorej by dosiahnutie 

jedného cieľa bolo základom pre dosiahnutie cieľa ďalšieho.  

Z hľadiska perspektívy dosiahnutia vzdelávacích cieľov, ktoré sa realizujú v dlhšom 

časovom horizonte, vystupujú ako prvé tie ciele, ktoré súvisia s rozvojom intelektuálnych 

schopností, rozvíjaním porozumenia a poznávacích potrieb žiakov, so schopnosťou vecnej 

a kritickej analýzy a zovšeobecnenia historických poznatkov, vyúsťujúcej do schopnosti 

logického myslenia vo vzťahoch a súvislostiach. Tieto ciele vytvárajú tzv. poznávaciu oblasť, 

ktorú na základnej škole tvoria nasledovné poznatkové kategórie. 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 

 

 

V poznávacej oblasti má žiak : 

 základné vedomosti z oblasti historických faktov 

- ovláda historické fakty o čase, priestore, udalostiach, osobnostiach, dejoch a javoch – 

vo vzájomných súvislostiach 

-  pozná historické pojmy a termíny 

- pozná rôzne druhy prameňov, z ktorých získava informácie, napr. učebnica, čítanka, 

historická mapa, písomné pramene, modely hmotných prameňov, pracovné materiály 

pripravené učiteľom, populárno-vedecká literatúra, obrázky, fotografie, filmy, 

rozprávanie dospelých o minulosti 
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- vie, že historik môže interpretovať historické udalosti len vtedy, ak má k dispozícii 

historické pramene 

 

 základné schopnosti a zručnosti poznávať historický materiál 

-  vie pracovať s učebnicou, čítankou 

- vie čítať súvislý text 

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

- vie nakresliť jednoduchú časovú priamku podľa vzoru 

- vie samostatne vystúpiť pred triedou so svojím rozprávaním, popisom. 

 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, 

konkretizuje v učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu 

v podobe systematizovaného výkonového štandardu. 

 

Z hľadiska perspektívy vystupujú v štruktúre cieľov ako druhé tie ciele, ktoré súvisia 

s hodnotovou orientáciou a konaním žiakov a zároveň vytvárajú istú stratégiu vyučovacích 

postupov pre učiteľov. Ide o tieto cieľové kategórie: 

 

 Dejiny majú byť zaujímavé 

Históriu môžeme chápať aj ako pestrú schému zaujímavých a fascinujúcich udalostí. Vo 

vyučovaní môžeme tento aspekt zvýrazniť aplikovaním zážitkovosti, ktorej obsahom sa môžu 

stať didaktické hry, hry na úlohy alebo stimulačné hry. Nezastupiteľné miesto má živé 

a dramatické rozprávanie učiteľa. 

 

 Dejiny majú poskytovať prehľad 

Učiteľ má poskytovať žiakom ucelené a prehľadne usporiadané vedomosti, vypracúva 

pre žiakov rôzne prehľady, schémy, tabuľky, množinové zápisy, ktorými sa snaží vystihovať 

podstatné a hlavné znaky problému. Skvalitnenie prehľadu a systemizácie vedomostí možno 

dosiahnuť pestrejším výberom metód a foriem opakovania. 

 

 Dejiny majú učiť premýšľať o dobre a zle 

História poskytuje veľa situácií, v ktorých ľudia svojím správnym alebo nesprávnym 

rozhodnutím môžu ovplyvniť v dobrom alebo zlom svoje prostredie. Konfrontáciou takýchto 

situácií môžu žiaci získať zmysel pre dobro a zlo. 

 

 Dejiny majú inšpirovať 

Učiteľ objasňuje konkrétne životné situácie, do ktorých sa jednotlivé osobnosti 

dostávajú, približuje ich životné príbehy, osudy, dramatické konflikty, boje. Tie sa môžu stať 

pre žiakov pozitívnym alebo negatívnym príkladom. Práve v tejto oblasti má učiteľ výbornú 

možnosť vzbudiť záujem o históriu, pretože táto rovina výučby prináša veľké množstvo 

výchovnovzdelávacích hodnôt. 

 

 Dejiny majú udržiavať živé tradície 

Z histórie získavame informácie o tom, aké hodnoty nám zanechali minulé generácie. 

Žiaci by mali pochopiť, že ľahkomyseľné zaobchádzanie s nimi môže viesť k ich strate pre 

budúce generácie. 

 

 Dejiny majú viesť k vytváraniu kritického stanoviska 

Táto cieľová kategória je v podstate v protiklade s predchádzajúcou. Žiaci za pomoci 

učiteľa odhaľujú aj to, čo je negatívne v minulosti, celý rad predsudkov, stereotypov, ktoré 
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častokrát pretrvávajú aj v prítomnosti. Najlepším spôsobom vytvárania kritického stanoviska 

je porovnávanie súčasnosti so situáciou v minulosti. 

 

 Dejiny majú politicky utvárať, uvedomovať 

Z histórie sa má žiak naučiť, že je súčasťou určitej konkrétnej spoločnosti. Učí sa ako 

táto spoločnosť vznikla, čo je pre ňu charakteristické. Vyučovanie dejepisu má viesť k tomu, 

aby žiak ako budúci občan bol pripravený žiť a orientovať sa v tejto spoločnosti. 

 

 Dejiny majú viesť k poznaniu seba samého 

Prostredníctvom histórie sa žiaci oboznamujú s konaním ľudí v rôznych životných 

situáciách. Z dejín je možné získať veľa životných skúseností. Učiteľ vyberá konkrétne 

situácie, v ktorých je človek skutočne prítomný alebo môže použiť určité pramene, ktoré 

vypovedajú o osobných skúsenostiach človeka. 

 

 Dejiny majú viesť k úvahám 

História nám poskytuje množstvo otázok, ktoré nás vedú k uvažovaniu, premýšľaniu. Sú 

to otázky, ktoré nemôžu byť zodpovedané okamžite. Dávajú príležitosť hľadať vlastné 

odpovede, ktoré sa nemusia zhodovať s definitívne formulovaných názorom učiteľa. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah vyučovania dejepisu je zoradený chronologicky a pozostáva z národných a svetových 

dejín. V učebných osnovách sa nachádza základné učivo, ktorého realizáciu možno dosiahnuť 

použitím didaktickej zásady od konkrétneho k abstraktnému, od jednoduchšieho 

k zložitejšiemu, rešpektovaním stupňa rozvoja poznávacích schopností jednotlivých žiakov so 

sluchovým postihnutím. Nie je nevyhnutné, aby si všetci žiaci rovnako osvojili jednotlivé 

poznatkové kategórie. 

Predloženú štruktúru učebných osnov chápeme ako rámcovú, ktorá má vytvoriť 

základné predpoklady pre: 

- geneticko-chronologické vyučovanie 

- synchrónne vyučovanie svetových a národných dejín 

- kladenie dôrazu na národné dejiny 

- prácu s rôznymi druhmi prameňov (pracovné vyučovanie) 

- návštevu múzeí, realizáciu exkurzií 

- preberanie nielen politických, hospodárskych ale aj sociálnych, náboženských 

a kultúrnych dejín 

- vyučovanie regionálnych dejín 

  

Učiteľ alebo predmetová komisia sa aktívne podieľa na výbere obsahu učiva a na jeho 

časovom radení. Hĺbku preberania jednotlivých častí učiva a dôkladnosť ich precvičovania 

vyučujúci prispôsobí schopnostiam žiakov so sluchovým postihnutím a ich orientácii na 

ďalšie štúdium. 

 

 

I.OBRAZY PRAVEKÉHO SVETA 

Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi 

Riečne civilizácie a ich dedičstvo 

 

II. OBRAZY STAROVEKÉHO SVETA 

Staroveké Grécko 

Rímska republika 
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Limes Romanus 

Ľudia a ich každodenný život 

Divy starovekého sveta 

 

III. SVETOVÉ NÁBOŹENSTVA 

Kresťanstvo 

Islam 

 

IV. OBRAZY STREDOVEKÉHO SVETA 

Tri ríše raného stredoveku 

Prepožiačiavanie pôdy 

Každodenný život 

Vzdelanie 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

GEOGRAFIA 

6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

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 
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2. 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, 

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. 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 
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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.PLANÉTA ZEM 

Povrch Zeme - oceány a svetadiely, rozloženie oceánov a svetadielov na Zemi, polárne 

oblasti Zeme  

Šírkové a výškové pásma (príklad Amerika)  

Vznik pohorí – Andy  

Projekty: Austrália, Oceánia, polárne oblasti a Amerika 

  

II.AUSTRÁLIA A OCEÁNIA- NAJVZDIALENEJŠÍ SVETADIEL 

I. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 

Poloha, zobrazenie Austrálie na mapách - Austrália na južnej pologuli 

II. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich 

porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) 

Ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy  

Povrch Austrálie a Oceánie púšte, koralové a sopečné ostrovy  

Vodstvo – málo riek, podmienky pre vznik rieky  

Rastliny a zvieratá –  

Austrália po príchode prisťahovalcov, kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní 

obyvatelia a ich kultúra  

Mestá, život v meste a v sídlach ďaleko od veľkých miest, hlavné mesto, štátne 

zriadenie  

Hospodárstvo  

Austrália a Oceánia 

III. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 
Ozónová diera 

Prírodné zdroje (problém pitnej vody) 

Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie 

 

III. AMERIKA- NOVÝ SVET 

I. Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 

Poloha, zobrazenie Ameriky na mapách - Amerika na západnej pologuli 

II. Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich 

porovnanie so Slovenskom (miestnou krajinou) 

Povrch – Kordillery, Andy, nížiny  

Podnebné pásma v Amerike –  

Vodstvo v Amerike – rieky, jazerá, vodopády, Panamský prieplav  

Morské prúdy  

Rastlinné pásma v Amerike,  

Obyvateľstvo v Amerike, rozmiestnenie obyvateľstva  

Staré civilizácie a stret kultúr, multikultúra  

Štáty v Severnej a Južnej Amerike s najväčšími mestami  

Hospodárstvo Ameriky – najdôležitejšie odvetvia 

III. Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 
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Ochrana prírody – národné parky  

Kultúrne pamiatky  

Grónsko – najväčší ostrov Zeme – ľadovce, vznik a činnosť ľadovca  

Vplyv vonkajších činiteľov na tvar zemského povrchu – vietor (skalné mestá) – tečúca 

voda (kaňony, príklady z Ameriky)  

Problémy života vo veľkých mestách  

Príčiny odlesňovania v Južnej Amerike 

 
Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

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. 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. Obsah vzdelávania 

 

I. MOJA OBEC, REGIÓN, VLASŤ, EURÓPSKA ÚNIA 

História 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 

I. Vnútorný život jednotlivca 

Ľudská psychika 

Osobnosť 

Proces učenia sa 

Psychológia v každodennom živote 

II. Vonkajší život jednotlivca 

Vytváranie sociálnych vzťahov jednotlivca v širšom prostredí 

Sociálne skupiny 

Sociometria skupiny. Sociálne vzťahy v triede 

Sociálne zručnosti 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

MATEMATIKA 

6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 4 

Školský vzdelávací program: 4  

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 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 
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zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia 

(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“  

 „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach 

a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie 

matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka 

odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických 

princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie 

sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, 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.“ 

 

2. Ciele predmetu 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím je, aby žiak získal 

schopnosť používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo 

logické a kritické myslenie, má rozvíjať žiakovu schopnosť argumentovať a komunikovať 

a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal 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, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich 

pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text 

primeraný žiakovi so sluchovým postihnutím, 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 pre žiakov so sluchovým 

postihnutím by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania 

a schopnosť čítania s porozumením u žiaka so sluchovým postihnutím jemu primeraného 

súvislého textu obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy a jemu primerané nesúvislé texty 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak by mal 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 pre žiakov so sluchovým 

postihnutím sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na 

vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie kalkulačky 

a vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť 

tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému.  

Matematika na 2. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 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 podporiť 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. Obsah vzdelávania 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov 

so sluchovým postihnutím, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. 

Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou 

aktivizáciou žiakov. 
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Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. Počtové výkony s prirodzenými číslami (orientačný počet hodín 35)  

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 operácii na kalkulačke. 

Propedeutika počítania s približnými (zaokrúhlenými číslami).  

 

II. Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami (orientačný 

počet hodín 45)  

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 (napr. aj pri výpočte 

aritmetického priemeru) a číslom desatinným (spamäti, písomne) a na kalkulačke 

jednoduché úlohy na poradie počtových operácií na riešenie jednoduchších 

kontextových úloh z reálneho života.  

Objav periodickosti pri delení dvoch prirodzených čísel. Propedeutika zlomkov 

(desatinný zlomok) a nepriamej úmernosti.  

Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie 

(propedeutika rovníc).  

Premena jednotiek dĺžky (km, m, dm, cm, mm), hmotnosti (t, kg, dag, g, mg).  

 

III. Obsah obdĺžnika a štvorca (orientačný počet hodín 15)  

Výpočet približného obsahu rovinných útvarov v štvorcovej sieti.  

Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými (ako počet štvorcov štvorcovej siete) 

aj s desatinnými rozmermi.  

Jednotky obsahu – premena jednotiek obsahu – mm², cm², dm², m², km², ha, a.  

Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov.  

Kontextové úlohy.  

 

IV. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami (orientačný počet hodín 22)  

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.  
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V. Kombinatorika v úlohách (orientačný počet hodín 15)   

Usporiadanie prvkov do radu (rôzne systémy vypisovania).  

Tvorenie dvoj-, troj-, štvorciferných čísel (prvkov) z daného počtu číslic (prvkov).  

Riešenie slovných (kontextových) úloh s kombinatorickou motiváciou – rôznymi 

spôsobmi (priebežne).  

Propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky (zhromažďovanie, 

usporiadanie a grafické znázornenie údajov). 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- náročnosť formulácie slovných úloh zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu žiaka 

a úrovni jeho komunikačných zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 
INFORMATIKA 

6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 (rozšírený o 0,5 voliteľnej hodiny) 

 

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 

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. 

Školský vzdelávací program 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. 

 

2.Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni 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. 
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Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni 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.Obsah vzdelávania 

I. 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) 

 

II. 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: 
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- 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 

Špecifické postupy riešenia problémov prostredníctvom IKT.  

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 

 

IV. 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 

 

V. 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 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

 

 

 

 

SVET PRÁCE 

6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 
Vyučovací predmet: Svet práce 

Štátny vzdelávací program:  0 

Školský vzdelávací program: 0,5 (rozšírený 0,5 vyučovacej hodiny)  

 

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. Ciele predmetu 

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom  pracovných zručností, kreativite, kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu. Pri vymedzení cieľov vychádzame zo všeobecných 

požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti.   

 

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 

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka 

- zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce 

- pochopeniu  úlohy techniky v spoločnosti, uvedomenie si toho, ako technika 

ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri 

hre, športe atď.) 

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky 

- rozvíjaniu osobnostných vlastností 
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- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov 

 

V rovine vedomostí predmet smeruje k: 

- poznávaniu okrasných rastlín, hlavným druhom ovocia a zeleniny   

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, skladovaní  

- osvojeniu si základných pravidiel aranžovania, zberu, uskladneniu a použitiu materiálu 

na aranžovanie 

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác 

- skúmaniu a objavovaniu vlastnej kultúry a spoznavaniu  kultúry v oblasti ľudových 

tradícií 

- pochopeniu pojmov technika, technické prostredie a technické dielo ako produkt 

ľudskej činnosti ( príklady pozitívnych a negatívnych dôsledkov techniky) 

- zameraniu sa na praktické pracovné činnosti a návyky pri úprave okolia školy 

- využívaniu a pomenovávaniu  náradia a pomôcok, osvojovaniu si postupov bezpečnej 

práce 

 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k: 

- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia 

- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu dôležitosti  recyklácie 

materiálov a produktov 

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov 

- získavaniu pracovných zručností a návykov  používaním správneho náradia  

- pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce  

- osvojeniu si bezpečného využívanie techniky v domácnosti 

- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností 

- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote 

- učeniu sa pracovať v tíme 

- zásadám stolovania a príprave jednoduchých pokrmov 

- vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a 

vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie 

kvalitného výsledku  

- k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách 

- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze 

 

3. Obsah vzdelávania 

 

1. Okrasné záhradníctvo  

Okrasné rastliny  
Význam a rozdelenie okrasných rastlín.  

Okrasné kvetiny  
Rozdelenie: jednoročné, dvojročné, trvalky, cibuľové a hľuznaté kvetiny. Požiadavky 

jednotlivých rastlín na prostredie. Pestovanie, generatívne a vegetatívne 

rozmnožovanie okrasných kvetín. Rýchlenie okrasných kvetín.  

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   
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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, odburiňovanie trávnika  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

TECHNIKA 

6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Technika 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 0,5 (rozšírený o 0,5vyučovaciu hodinu) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Technika ponúka prvú profesijnú voľbu, príležitosť oboznámiť sa s najbežnejšími nástrojmi, 

so základnými postupmi pri práci s rôznymi materiálmi, s problémami bežného praktického 

života a možnosťami ich riešenia. Je to príležitosť na to, aby si dieťa uvedomilo, o ktoré 

činnosti má najväčší záujem. V tomto predmete sa majú žiaci naučiť i základom 

hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času, spotreby a nákladov, 

rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo. 

ŠkVP má pol hodinovú časovú dotáciu, čím doplňuje ŠVP v 6. ročníku o predmet 

technika. Cieľom je vytvoriť priestor na získanie elementárnych poznatkov z oblasti techniky, 

ako aj získanie základných zručností pri práci s rôznymi materiálmi.  

 

2. Ciele predmetu 

 osvojiť si na primeranej úrovni vedomosti o technike a technologické zručnosti 

 vedieť riešiť technické problémy 

 vytvárať si racionálny vzťah k technike 

 poznať vzťah vedy a techniky  
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 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 

 dať žiakom základné informácie o technike ako spoločenskom  jave 

 ukázať vzťah medzi človekom a technikou 

 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 

 viesť žiakov k dodržiavaniu týchto zásad, rozvíjať tvorivé  samostatné myslenie 

 oboznámiť žiakov s hlavnými druhmi technických materiálov a ručných nástrojov; 

spôsobom zobrazovania technickej myšlienky -  čítanie technických náčrtov 

a výkresov 

 rozvíjať plošno-priestorovú predstavivosť žiakov 

 získať základné poznatky o elektrickej energií, 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 

 oboznámiť sa s princípom a druhmi prevodov 

 rozvíjať technické tvorivé myslenie 

 vedieť analyzovať funkciu prevodov 

 

 

3. Obsah vzdelávania: 

1. 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“ 

2. Materiály a technológie 

Drevo. 

Drevo ako technický materiál - vlastnosti a využitie. 

Opracovanie dreva. 

Jednoduché ručné opracovanie drevených materiálov.  

Zásady bezpečnosti a hygieny práce s nástrojmi a náradím, oboznámenie sa 

s vybavením školskej dielne a použitím jednotlivých náradí. 

Prvá pomoc pri úraze. 

Poskytovanie prvej pomoci pri úraze - riešenie modelových situácií. 

Samostatná práca. 

Zhotovenie jednoduchého výrobku z dreva. 

Exkurzia. 

Exkurzia do drevospracujúcej dielne. 

Kovy. 

Kov ako technický materiál – rozoznanie, vlastnosti a využitie základných kovov. 

Zliatiny kovov – rozoznávanie, vlastnosti a využitie. 
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Jednoduché ručné opracovanie kovov. 

Práca s ľahko taviteľnými kovmi, zhotovenie kovového odliatku. 

Plasty. 

Plasty ako technický  materiál –   vlastnosti a využitie. 

Jednoduché ručné opracovanie plastov. 

Kompozitné materiály. 

Kompozitné materiály ako technický materiál – vlastnosti a využitie. 

Jednoduché ručné opracovanie kompozitných materiálov. 

Odbory ľudskej činnosti. 

Rôzne odbory ľudskej činnosti – formy fyzickej a duševnej práce so zameraním na 

oblasť techniky. 

Tvorba projektu „Vybraný odbor ľudskej činnosti“ a jeho prezentácia ľubovoľne 

zvolenou formou. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

6.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program : 1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) 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. VV sa musí podieľať na tejto transformácii. Uskutočňuje sa to: 

- 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. 

Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti 

aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti 

poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom 

vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom 

zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite 

spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do 
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vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý 

ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej 

operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, 

civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove 

potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 

 

Metodické východiská predmetu 

Vyučovanie VV je programovaný a riadený proces v ktorom ale učiteľ iniciuje, 

rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 

Východiskami tohto procesu sú: 

 činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických 

procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania 

vizuálnej kultúry;  

 témy/námety/obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický 

a kultúrny charakter; 

VV predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať základné 

antropologické koncepty: 

 koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

 kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...), 

 kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 

 kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta), 

 kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

 

Témy ponímame z hľadiska: 

 osobnosti a veku žiaka, 

 edukačných cieľov, 

 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. 

 

 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. 

 

2. Ciele predmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú: 

 

 Kognitívne ciele 

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. 
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             Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta 

vizuálnych znakov (multimédiá, reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému 

používaniu zobrazovania a jeho kritickej selekcii. 

 Senzomotorické ciele 

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. Prostredníctvom VV 

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. 

Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri 

zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú 

citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému 

vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. V rámci nižšieho 

sekundárneho vzdelávania to predstavuje vedomé hľadanie formálnych a obsahových 

súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s inými druhmi umenia. 

 

3. Obsah vzdelávania 

Obsah vyučovania VV tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad 

predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke 

vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie 

náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného 

ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne 

ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém 

predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať 

témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami 

(zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b). 

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, 

mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu 

úlohy obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je 

predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej úlohy. 

 

Edukačné témy zoradené do metodických radov: 

 

I. Výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 

Mierka a proporčné vzťahy, operácie s proporciami. 

 

II. Možnosti zobrazovania videného sveta   
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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. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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HUDOBNÁ VÝCHOVA 

6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

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 so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým postihnutím 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 
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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. Ciele predmetu 

Kognitívne ciele:  

Získať poznatky a vedomosti v procese komunikácie s hudbou v rôznych slohových 

obdobiach. Nadobudnúť schopnosť prijať, hodnotiť a vrátiť 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. Obsah vzdelávania 

 
1. Hudba minulosti a súčasnosť: Od praveku po romantizmus, jednotlivé slohové 

obdobia v európskom a slovenskom hudobnom umení (cca 20 hod.).  

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.  

 

2. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov (cca 13 hod).  

 

I. Hudba minulosti a súčasnosť  

Pravek a letmý pohľad na starovek – Človek + zvuky prírody, praelement hudby - 

rytmus, napodobňovanie primitívnych hudobných prejavov.   

Letmý pohľad na stredovek – kresťanská hudobná kultúra, svetská hudba, duchovná 

pieseň. Hudobná renesancia – madrigal, hudba na hradoch, zámkoch + pavana, móda, tanec, 

zvyky, architektúra, výtvarné, literárne umenie...  

Integrácia hudby s inými druhmi umenia.  

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. 

Úpravy piesne Dobrú noc B. Felixa.  

Napríklad (výber nie je povinný, zohľadňujú sa podmienky v triede):  
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- J. P. Lully: Keď mesiačik svieti,  

- J. S. Bach: Toccata a fúga d mol,  

- Menuet,  

- G. F. Händel: Aleluja z oratória Mesiáš,  

- A. Vivaldi: Štyri ročné obdobia (výber Jar, Zima),  

- výber z piesní,  

- H. Purcell: Pastier, pastier z opery Kráľ Arthur,  

- J. S. Bach: Dir schenk´ich mich eigen,  

- G. F. Händel: Ária Rinalda z rovnomennej opery,  

- 2 ukážky z tabulatúr slovenského baroka,  

- 2 ukážky súčasných úprav diel J. S. Bacha (napr. Bobby Mc Ferrin Ave Maria, Stivín, 

P. Breiner, M. Varga: Hommage á J. S. Bach a pod. 

- časť hudobno-tvorivej hry Harlekýn Bela Felixa  

- hudobno-tvorivá hra J. Hatríka Bájky o levovi (sú tam použité ľudové nápevy a motívy 

hudobných pamiatok z 17. – 18. storočia z územia Slovenska).   

Hudba v klasicizme - J. Haydn: Andante zo Symfónie G dur s úderom na tympan + 

poznatky. W.A. Mozart: Túžba po jari, Malá nočná hudba + poznatky ukážky z opier. L. v. 

Beethoven: 9. symfónia d mol, Óda na radosť – Hymna EÚ. Ukážky z klavírnych sonát 

a koncertov. Predstavitelia klasicizmu na území Slovenska. Opakovanie alebo Zahrajme sa na 

skladateľov. 

Hudba v romantizme - Romantizmus a novoromantizmus v európskej hudbe: malé a 

veľké formy (Schubert: Kráľ duchov, krátke skladby Schumanna, Dvořáka, ukážky z opier, 

programová hudba, Smetana: Vltava. Slovenská hudba: J. L. Bella, V. Figuš – Bystrý, M. 

Schneider – Trnavský.  

Od romantizmu k hudbe 20. storočia - Debussy, Ravel, Mocná hŕstka – výber.  

Opakovanie a súvislosti: Podobná myšlienka, iné hudobné vyjadrenie: V. Godár: 

Magnificat pre ţenský hlas, zbor, sláčikový orchester a harfu. J. Hatrík: Carpe diem (z cyklu 

Ludibria). E. Suchoň: Symfonická fantázia na tému B-A-C-H. J. Cikker: Óda na radosť.  

 

II. Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov  

Typická pieseň a hudobná skladba vybraných národov + odporúčame k vybraným 

piesňam pridať známu skladbu daného národa podľa ponuky učebníc HV, s dôrazom na 

spevácke, inštrumentálne a pohybové prejavy.  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA  

6. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná výchova a športová výchova 

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 so sluchovým postihnutím 
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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. 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 
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- 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. 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: 

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 

 

III. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností 
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- 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 o.i. 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. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- kompetencie uplatňuje a  spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového postihnutia a s 

pomocou učiteľa. 
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KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2 ( rozšírený o 1vyučovaciu hodinu) 

 

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.  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. 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: 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: 
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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 

• 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: 
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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 

• 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 
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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 

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 
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• 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 

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) 
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• 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 

• 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. 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 376 

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: 

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 

       Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERTÚRA 

 

7. ročník  

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 4 

Školský vzdelávací program: 6  (rozšírené o 2 voliteľné hodiny) 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Jazyk a komunikácia 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 so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým postihnutím. 

V zložke Literatúra je v 7. 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. 

Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v kompetencii učiteľa, ale prioritou sú 

(vzhľadom na špecifické potreby žiakov so sluchovým postihnutím) 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). 

V prechodnom období je nutné sledovať Obsahový vzdelávací štandard, ktorý 

vymedzuje sústavu poznávacích a rečových kompetencií a súbor jazykovedných termínov, 

ktoré musia byť povinne zaradené do obsahu vzdelávania v šiestom ročníku. 

Školský vzdelávací program  stanovuje v 7.ročníku v predmete Slovenský jazyk 

a literatúra 6 hodinovú dotáciu.  Vyučovanie predmetu sa  uskutočňuje prevažne v kmeňovej 

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

žiacku knižnicu a mestskú knižnicu. 

 

2. Ciele predmetu 

I. Kognitívne kompetencie 

Spôsobilosť používať kognitívne operácie. Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického myslenia. 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 

jednotlivcovi skupín. Spôsobilosť kooperácie. Schopnosť empatie. 

 

IV. Intrapersonálne  (osobnostné) kompetencie 

Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. Vytvárať vlastný hodnotový rebríček. 

Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.  

 

Ciele predmetu podľa zložiek  

 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. 

 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. Obsah vzdelávania 

 

 Jazyková zložka 

 

I. Zvuková rovina jazyka a pravopis 

Spojovník, pomlčka, bodkočiarka 

 

II. Významová/lexikálna rovina 

Spisovný jazyk – nárečia, slang, slangové slová, slovníky- výkladový, cudzích slov, 

slovná zásoba, spisovné- nespisovné slová, zastarané slová- nové slová, tvorenie slov 

odvodzovaním- prípona, slovotvorný základ, základové slovo, odvodené slovo, tvorenie 

slov skladaním 

 

III. Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Podstatné mená – konkrétne- abstraktné, pomnožné- rod pomnožných podstatných 

mien, podstatné mená mužského rodu 

Prídavné mená – vzťahové- druhové, privlastňovacie, vzor páví, matkin, otcov 

Číslovky- skloňovanie, rod, číslo, pád, delenie čísloviek- určité, neurčité, násobné 

Slovesá- tykanie/vykanie, zvratné, nezvratné, sloveso byť, jednoduchý a zložený tvar,    

plnovýznamové a neplnovýznamové, spôsob- oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 

Príslovky- druhy prísloviek- miesta, času, spôsobu, príčiny, stupňovanie prísloviek 

Spojky- interpunkcia 

Citoslovcia  

 

IV. Syntaktická/skladobná rovina 

Jednoduchá veta: holá, rozvitá, vety podľa obsahu- želacia, zvolacia, základné vetné 

členy: podmet – vyjadrený, nevyjadrený, prísudok – slovesný, neslovesný, vetný základ, 

vetné sklady- prisudzovací 

 

V. Sloh 

Rozprávanie s prvkami opisu – ústne/písomné, opis pracovného postupu, umelecký 

a vecný text, ústna reprodukcia, statický opis, dynamický opis, charakteristika osoby, 

cielený rozhovor (interview), odosielateľ, prijímateľ 
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Pojmy pre 7. ročník 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

- interpunkcia 

Významová/lexikálna rovina jazyka 

- slovná zásoba 

- spisovné slová- nespisovné slová 

- zastarané slová- nové slová 

- slangové slová 

- skratky 

- tvorenie slov: odvodzovaním 

- prípona 

- slovotvorný základ 

- základové slovo 

- odvodené slovo 

- tvorenie slov: skladaním 

- slovníky 

Tvaroslovná/morfologická rovina jazyka 

- Podstatné mená  

konkrétne- abstraktné 

- pomnožné 

- rod pomnožných podstatných mien 

- Prídavné mená  

- vzťahové 

- zvieracie 

- privlastňovacie 

- páví 

- matkin, otcov 

- Číslovky 

- skloňovanie 

- rod, číslo, pád 

- delenie čísloviek 

- určité 

- neurčité 

- násobné 

- Slovesá 

- zvratné, nezvratné 

- jednoduchý a zložený tvar 

- plnovýznamové a neplnovýznamové 

- spôsob- oznamovací, rozkazovací, podmieňovací 

- Príslovky 

- druhy prísloviek- miesta, času, spôsobu, príčiny 

- stupňovanie prísloviek 

- Predložky 

- vokalizácia 

- Spojky 

- Citoslovcia 

Skladobná/syntaktická rovina/ 
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- holá veta 

- rozvitá veta 

- základné vetné členy 

- podmet  

- vyjadrený 

- nevyjadrený 

- prísudok  

- slovesný 

- neslovesný 

- vetný zaklad 

         Sloh  

- statický opis  

- dynamický opis  

- opis pracovného postupu  

- charakteristika osoby  

- projekt  

- dialóg  

- gestikulácia  

- mimika a postoj  

- interview ( cielený rozhovor)  

- úvod, jadro, záver  

- rozprávanie s prvkami opisu 

 

 Literatúra 

 

 Učebné osnovy sú sekundárnym pedagogickým dokumentom vypracovaným na 

základe obsahového vzdelávacieho štandardu. Zahŕňa v sebe najpodstatnejšie 

informácie uvedené v obsahovom vzdelávacom štandarde. Len v obsahovom 

vzdelávacom štandarde učiteľ presne zistí postupnosť obsahových prvkov od začiatku 

elementárneho vzdelávania aţ po koniec 2. stupňa základnej školy (ISCED 2).  

 Učebné osnovy tvoria ucelený text, v ktorom sú štandardizované obsahové prvky 

usporiadané inak, a to v predpokladanej (hoci pre učiteľa nie záväznej!) didaktickej 

postupnosti, a sformulované do tzv. činnostnej podoby: navrhujú učiteľovi didaktické 

postupy, ktorými má tieto poznatky sprostredkúvať na vyučovacej hodine.  

 Východiskovú didaktickú koncepciu, o ktorú sa toto odporúčanie opiera, treba hľadať 

v princípoch didaktického konštruktivizmu, ktorý jednoznačne stavia na podnecovaní 

žiaka objavovať svet, zaujímať postoje a získavať vedomosti a zručnosti osobným 

bádaním a tvorivosťou.  

 Inovačným prvkom v týchto učebných osnovách je konkretizácia vzdelávacích (resp. 

výchovných) cieľov v každej navrhnutej téme, ako aj to, že tieto ciele nie sú 

sformulované len všeobecne, ale sa nachádzajú vo vnútri osnov, v tabuľkách s 

jednotlivými témami, sú prispôsobené charakteru a funkciám predmetu literárna 

výchova a možnostiam, ktoré ponúka konkrétne učivo.  

 Učebné osnovy sú nezáväzný pedagogický dokument, ktorých cieľom je podnietiť 

učiteľa k stotožneniu sa s didaktickými princípmi. Povinnou súčasťou tohto 

dokumentu sú štandardizované pojmy (v texte sú vyznačené tučným písmom) zhodné 

s obsahovým vzdelávacím štandardom. Okrem týchto prvkov obsahujú učebné osnovy 

aj rozširujúce pojmy (uvádzané kurzívou), ktoré učiteľ môže alebo nemusí prebrať.  
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 Do učebných osnov sú včlenené aj vzdelávacie výkonové štandardy, ktoré nasledujú 

vždy za tematickým celkom, na ktorý obsahovo nadväzujú. Stupňovanie spôsobilostí a 

výkonu teoreticky vychádza zo všeobecne akceptovaných taxonómií (Anderson, 

Niemierko) a výkon žiaka sa opisuje v pojmoch zručností, ktoré sú zahrnuté v cieľoch 

predmetu literárna výchova. 

 

  Didaktické usporiadanie obsahu slovenského jazyka  
 

 Nové osnovanie literárnej zložky predmetu slovenský jazyk a literatúra vychádza z 

konštruktivistických a kreativistických koncepcií. Základným princípom osnovania 

obsahu sa stáva čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Dôraz sa kladie 

na postupné rozvíjanie čitateľa od naivnej úrovne (charakteristickej hlavne pre 1. 

stupeň ZŠ), cez schopnosť analyzovať a porozumieť sémantike v texte (analytické 

čítanie) a prenikať do znakovej podstaty umeleckého textu, aţ po schopnosť pracovať 

s jeho významom na vyššej individuálnej úrovni spracovania, t. j. syntetizovať ho, 

interpretovať a hodnotiť zo všetkých jeho stránok (syntetické, hodnotiace čítanie).  

 Tento princíp usporiadania obsahu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, 

resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem 

umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Základnou úlohou 

literárnej výchovy na 2. stupni ZŠ sa tak stáva postupný prechod jednotlivými fázami 

čítania:  

 -  čítanie so simultánnym porozumením,  

 - analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu,  

 - interpretácia textu.  

 

 Ďalším dôležitým prvkom v obsahu predmetu SJL, ktorý tiež vyrastá z 

konštruktivistických a kreativistických koncepcií, je zložka zameraná na tvorbu textov 

s estetickým poslaním. Sčasti ide o presun obsahových prvkov zo slohu, ale v značne 

pozmenenej podobe. Zatiaľ čo slohová výchova a výcvik zahŕňa všetky druhy textov 

(v rozsahu stanovenom v obsahovom štandarde), v rámci literárnej výchove pôjde len 

o texty s estetickou funkciou, ktoré súvisia s obsahom učiva tejto zložky. Tieto 

nácvičné texty majú aj iné poslanie ako tvorba textov na hodinách slohu. Ide v nich o 

aplikáciu literárnovedných poznatkov získaných pri čítaní, analýze a interpretácii 

literárnych diel a pri konštruovaní nových literárnoteoretických poznatkov.  

 V učebnom procese je nutné sa zamerať na tvorivosť, riešenie problémov a vytváranie 

vedomostí, zručností a postojov žiaka prostredníctvom jeho individuálneho 

poznávania. V literárnej výchove sa to prejavuje tým, že nové literárnovedné termíny 

sa nezavádzajú pomocou výkladu učiteľa a textu učebnice, ale sa vyvodzujú 

prostredníctvom riešenia problémových úloh. Poznávací proces potom plynulo 

postupuje k vyšším úrovniam, analýze a hodnoteniu celých diel, tvorbe osobných 

etických a estetických hodnôt, formovaniu sociálnych postojov atď 
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Odporúčané zadelenie tematických celkov v 7. ročníku  

 

1. Próza  

1.1 Próza ako základná forma literárnej tvorby  

1.1.2 Krátke formy ľudovej slovesnosti  

1.1.2.1 Príslovie, porekadlo, pranostika, anekdota  

1.1.3 Krátka próza  

1.1.3.1 Bájka  

1.1.3.2 Báj  

1.1.3.3 Poviedka  

2. Dobrodružná literatúra  

3. Divadelná hra  

4. Poézia  

4.1 Báseň, populárna pieseň  

4.2 Balada 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2  (rozšírené o 1 voliteľnú hodinu) 

 

 
 
1.Charakteristika predmetu  
Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím.  

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. Vyučovanie predmetu rozširuje praktické znalosti jazyka, privádza žiakov k 

zvnútorňovaniu jazyka a k uspokojovaniu komunikačných potrieb pri priamom alebo 

sprostredkovanom styku. Formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností sa upevňuje 

podporovaním sebadôvery žiaka so sluchovým postihnutím a získavaním pozitívnych 

skúseností pri komunikácii.  

S prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového postihnutia u 

žiakov, predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím rozvíjame  

a) v hrách a rôznych činnostiach žiakov  

b) témami zameranými na bežné životné situácie  

c) témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov.  

V spontánnych a navodených situáciách sa opakujú témy osvojované v základnej výuke, 

najmä javy významné z hľadiska i komunikatívnej využiteľnosti.  
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Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho 

prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa používajú také metódy 

práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu a interakčno-komunikatívne 

vzťahy. Komunikácia sa realizuje v najoptimálnejšom komunikačnom systéme.  

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú komunikačné zručnosti 

osvojené vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni základnej školy, upevňujú a 

rozširujú si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo 

posunkovom jazyku, prípadne v obidvoch jazykových systémoch. 

 

2. Ciele predmetu  

Žiaci sa učia sluchom i vibračnými pocitmi rozlišovať zvuky, slová a vety v hovorenom 

jazyku. Slovnú zásobu v hovorenom jazyku si rozvíjajú aj prácou so slovníkom. Uvedomujú 

si prozodické faktory reči a oboznamujú sa s pravidlami vzájomnej komunikácie a bežných 

frazeologizmov rečovej etikety. Spoznávajú význam piktogramov a slovných označení a 

orientačných a informačných pokynov v hlavných svetových jazykoch. Oboznamujú sa s 

kultúrou, učia sa vyjadrovať svoje pocity z návštevy kultúrnych podujatí. 

Predmet komunikačné zručnosti úzko súvisí s vyučovaním všetkých predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Optimálna komunikačná spôsobilosť a primerané komunikačné 

zručnosti sú predpokladom plnenia výchovno-vzdelávacích úloh predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania.  

Predmet komunikačné zručnosti zvyšuje jazykové kompetencie a tým sa podieľa na plnení 

cieľa výchovy. 

 

3.Obsah predmetu  

1. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku  
Rozlišovanie viacerých zvukov sluchom i vibračnými pocitmi.  

Rozlišovanie slov, viet  

a) vnímaním rytmu reči  

b) vnímaním rytmu reči a ostatných prozodických faktorov reči  

c) fonetickým sluchom (u nedoslýchavých s ľahkou poruchou sluchu).  

Počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom).  

Rozvíjanie globálneho (celkového) odzerania.  

Rozvíjanie vizuálneho, fonetického (čiastočného) odzerania.  

Rozvíjanie ideologického odzerania (odzeranie, pri ktorom si ţiak so sluchovým postihnutím 

slovo v kontexte vety domyslí).  

2. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku  
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie.  

3. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Chápanie pojmov.  

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom.  

Výber a použitie adekvátneho pojmu.  

4. Rozvíjanie expresívnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Rozvoj súvislej reči v rozličných formách hovoreného jazyka a posunkového jazyka (opísanie 

predmetov, udalostí).  

Konštruovanie viet a súvetí (priraďovaním slov k danému podnetovému slovu, zjednocovanie 

dvoch jednoduchých viet v jednu zložitú alebo jednoduchú s jedným rodom).  
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Dialóg, úvaha o prečítanom, exkurzia, diskusia o filme, televíznej relácii, športe, 

spoločenskom a politickom dianí, stretnutí s počujúcimi rovesníkmi a i. Chápanie zmyslového 

významu textu a účasť v dialógu.  

Rozvoj dialogickej reči cez oporné slová.  

Postavenie dialógu s oporou na ilustratívny materiál a opísanie vyobrazenej situácie  

Pantomíma. Kombinácia pantomímy s posunkami. Kombinácia pantomímy s dramatizáciou a 

psychodrámou. Kombinácia pantomímy s výtvarným prejavom. Kombinácia pantomímy s 

tancom.  

5. Rozvíjanie slovnej zásoby ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Práca so slovníkom (slovníkové cvičenia zamerané na spresnenie lexikálneho významu slov a 

viet).  

Osvojovanie a upevňovanie odborného slovníka.  

Osvojovanie a upevňovanie slov obecného charakteru, spresnenie a rozšírenie významu slov 

(poznanie jeho významu v kontexte).  

Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním.  

Zjednocovanie slov v synonymický rad na základe jednoty významu  

Objasňovanie rozdielov synoným  

6. Prozodické faktory reči  
Rozvíjanie syntaktickej funkcie rečovej prozódie (vytváranie primeranej modulácie hlasu pri 

oznamovacej, rozkazovacej, opytovacej vete).  

Rozvíjanie emočnej prozódie (vnášanie citov do rozprávania - vyjadrenie hnevu, radosti, 

strachu alebo smútku).  

Rozvíjanie umiestňovania prízvukov v rečovom prejave v súhlase s variovaným obsahom 

rečovej komunikácie.  

7. Upevňovanie pravidiel vzájomnej komunikácie a bežných frazeologizmov rečovej 

etikety  
Zodpovedajúce správanie sa, póza pri reči, zdvorilé formulácie od otázky k odpovedi, 

schopnosť viesť rozhovor.  

8. Orientácia a nonverbálne dorozumievanie  
Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti.  

Rozvíjanie schopnosti chápania významu slovného označenia orientačných a informačných 

pokynov v hlavných svetových jazykoch (WC, vchod, východ, úschovňa atď.).  

Nácvik paličkového (čitateľného) rukopisu.  

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch.  

 

9. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím  
Význam kultúrnych podujatí.  

Balet, pantomíma, výstavy obrazov.  

Interpretácia umeleckého zážitku komunikatívnymi prostriedkami.  

Kultúra nepočujúcich. 

Proces  
Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu 

námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné 

pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára dostatok 

priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu.  

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti.  
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Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete.  

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na 

akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy.  

Dosiahnutie komunikačných schopností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení 

celého pedagogického procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka 

 

 

 

 

 

                                                       ANGLICKÝ JAZYK 

7.ročník 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

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. 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.  
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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. 

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 
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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, 

- 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, 
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- 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, 

- 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. Obsah predmetu (úroveň A2) 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia 

funkcie 

Jazykové 

prostriedky 

Relating with 

others in 

a communicative 

situation 

 

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 
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touch. Take care. 

Listening to 

and giving 

information 

 

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   

Choosing from 

given 

possibilities 

 

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)   

Expressing 

opinion 

 

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. 
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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 

Expressing 

willingness 

 

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 

Expressing ability 

 

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 
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Vyjadriť neznalosť   

Vyjadriť svoju 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

  

Expressing 

feelings 

 

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! 

 

Expressing 

expectation 

 

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 
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niečím 

Discussing 

interests and tastes 

 

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 

Rules and 

regulations 

 

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 

rent this month. I‘ll 

call you. 

Podmienkové 

súvetie 1. typu 

Použitie opisných 

tvarov modálnych 

slovies v 

podmienkovom 

súvetí 1. typu 

Budúci čas 
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Responding to 

broken rules and 

regulations 

 

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   

Responding to 

a story/event 

 

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 

Making and 

responding to 

offers 

 

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 

Why don’t you see 

the doctor? Would 

Opytovacie vety 

pri zápore 
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niečo vykonal you like to come 

and visit me in 

summer? 

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 

  

Responding to 

future events 

 

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 

  

Responding to past 

events 

 

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 

Don’t 

forget/Remember 

Slovesá 

forget/remember 
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Pripomenúť to bring your 

umbrella. 

+ 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! 

 

Meeting 

people for 

the 1st time 

 

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 

  

Correspondence 

 

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 

 

Odporúčané spôsobilosti 

Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

Making a phone 

call 

 

Telefonovať 

Odpovedať   

Beginning a phone 

call 

Začať telefonický 

rozhovor 

Hello, this is Bruce 

Johnson. I’d like to 

speak to Mrs Evans. 

Hello, Mr Johnson 

speaking. I‘m 

ringing/calling 

about the project. 

 

Keeping a phone call 

going 

Udržiavať telefonický 

rozhovor 

Hold the line, please. 

I’ll put you through. 

Can I take the 

message, please? 

Frázové slovesá 

Ending a phone call 

Ukončiť telefonicý 

rozhovor 

Can you call back 

later? Thanks. 

Please ask him to 

ring/call me 

around/at 7. 

If you give me his 

number, I’ll call him 

Modálne slovesá v 

otázke 

Účelová veta s to 

Podmienkové súvetie 

1. typu 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 396 

later. 

Holding a 

conversation 

 

Vymieňať si 

názory, komunikovať 

s niekým 

Beginning a 

conversation 

Začať rozhovor 

What/where/why 

do/did you...? 

Wh – otázky 

v prítomnom 

a minulom čase 

Ujať sa slova v 

rozhovore 

  

Vypýtať si slovo   

Vrátiť sa k 

nedopovedanému, 

keď ma prerušili 

  

Zabrániť niekomu 

v rozhovore 

  

Monitoring 

understanding 

 

Uistiť sa v 

rozhovore, že 

moje slová/môj 

výklad/môj argument 

boli pochopené 

Ensuring that I am 

understood 

Uistiť sa, že účastníci 

komunikácie 

pochopili 

moje vyjadrenia 

Did you catch that? Otázka v minulom 

čase 

Ensuring that I have 

understood 

Uistiť sa, že som 

dobre pochopil to, čo 

bolo povedané 

What do you mean? 

Did you mean...? 

Otázka v prítomnom 

čase 

Požiadať o pomoc pri 

vyjadrovaní ohľadom 

problematického 

slova/vyjadrenia/frázy 

  

Nahradiť 

zabudnuté/neznáme 

slovo 

  

Hľadať slovo/vetu   

Opraviť sa, vrátiť sa 

k rozhovoru 

  

Narrating a story 

 

Porozprávať niečo 

Telling a story 

Rozprávať príbeh 

A few minutes/days 

later...; 

Then... 

Vyjadrenie časovej 

následnosti v príbehu 

– časové indikátory 

Beginning a story, 

tale, anecdote 

Začať príbeh, 

historku, anekdotu 

Once upon a time 

there... 

 

Summarising a 

story, tale, anecdote 

Zhrnúť príbeh, 

historku 

And they lived 

happily ever after. 

 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň A2 

Témy/Všeobecne/ 

Podtémy 

Úroveň A1 Úroveň A2 

1 Rodina a spoločnosť Osobné údaje A1 + 
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- Osobné údaje 

- Rodina – vzťahy v 

rodine 

- Národnosť/štátna 

príslušnosť 

- Tlačivá/dokumenty 

- Vzťahy medzi ľuďmi 

- Náboženstvo 

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 

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 

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, 

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 
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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 

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 

- 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; 
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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 

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, 

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, 
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rainbow; 

plants: flowers, trees, 

bushes, roots, 

leaf/leaves, trunk, 

branch, grass 

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 

- 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, 

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 
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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 

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 

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 

 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; 
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- Nové trendy v športe 

- Fair play športového 

zápolenia 

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; 

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 
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- 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 

+13 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a 

tradície 

  

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

+13 
- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a 

tradície 

  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa, v odôvodnených prípadoch je možnosť redukcie 

obsahu i rozsahu jednotlivých  tém. 
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                                                      FYZIKA 

                                                          7.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK  A  PRÍRODA 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Štátny vzdelávací program:   1 

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 so sluchovým postihnutím 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. 

 V 7.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je zhodné so ŠVP.  

 

2.  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,  
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- 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  

- 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.  Obsah vzdelávania 

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  
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interpersonálna  
- 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. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                      CHÉMIA 

                                                          7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

Štátny vzdelávací program:     0,5 

Školský vzdelávací program:  1 /zvýšený o 0,5  vyučovaciu hodinu/ 

 

 

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 so sluchovým postihnutí 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. 

 V 7.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu, čo je v porovnaní so ŠVP 

zvýšenie o 0,5 hodiny. 

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované 

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

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

 

2.  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  

pre žiakov so sluchovým postihnutím 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.  Obsah vzdelávania 

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,  
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- jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu 

reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s 

dôrazom na bežný život,  

- 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. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

BIOLÓGIA 

 7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda  

Vyučovací predmet: Biológia 

Štátny vzdelávací program : 1,5 
Školský vzdelávací program: 1  /znižený o 0,5 vyučovaciu hodinu / 

 

 

 

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 
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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 

prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie, osvojovanie si zdravého 

životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. 

 

2. 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, 
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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: 

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. 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 
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Stavba a funkcie kože. Význam kože pre styk s vonkajším prostredím a vnútorným 

prostredím.  

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.  
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Intímna hygiena. Pohlavné choroby a AIDS. Ochrana pred šírením pohlavných chorôb. 

Partnerské vzťahy a rodina.  

X. Zdravie a život človeka 

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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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

          

                                              DEJEPIS 

                                               7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť:   ČLOVEK  A SPOLOČNOSŤ 

Vyučovací predmet: Dejepis 

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 so sluchovým postihnutím  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. 

V 7.ročníku ŠkVP určuje pre predmet 1 vyučovaciu hodinu. Vyučovanie predmetu je 

postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, čím sa u žiakov so sluchovým 

postihnutím  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. 

2.  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 
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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, 

   webových stránok,  

- z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie,  

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  
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- vyberaní informácií,  

- organizovaní informácií,  

- porovnávaní informácií,  

- rozlišovaní informácií,  

- zaraďovaní informácií,  

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

 

 

3.  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 

Mikuláš Kopernik   

Leonardo da Vinci   

III. Obrazy novovekého sveta  
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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  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  
 
 

GEOGRAFIA 

7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

Štátny vzdelávací program : 1 
Školský vzdelávací program: 1  

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov  so sluchovým postihnutím 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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 419 

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. 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, 

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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 420 

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. Obsah vzdelávania 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole 

Obsah učiva v 7. ročníku  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.  

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. 
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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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

OBČIANSKA NÁUKA 

7. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

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 so sluchovým 

postihnutím  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. 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, 
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 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. 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  
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Triedny žiacky a školský parlament  

Obvodný žiacky parlament  

2 h projekty- Občianska participácia v širšom prostredí – v obci  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

MATEMATIKA 

7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

Štátny vzdelávací program : 3,5 

Školský vzdelávací program: 4/zvýšený o 0,5 vyučovaciu hodinu/ 

 

1. Charakteristika predmetu 

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím je 

zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament:  

 „Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na 

riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických 

znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia 

zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia 

(logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“  

 „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach 

a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie 

matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka 

odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických 

princípov a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie 

sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, 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.“ 

 

 

2.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 
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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.Obsah vzdelávania 

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.  
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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).   

 

.  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má získať žiak so sluchovým postihnutím:  

- náročnosť formulácie slovných úloh zodpovedá stupňu sluchového postihnutiu žiaka a 

úrovni jeho komunikačných zručností  

- žiak rieši úlohy za pomoci učiteľa.  

 

 

 

 

Informatika 
                                                                           7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 (zvýšený o 0,5 vyučovaciu hodinu) 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím 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 so 

sluchovým postihnutím  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.  

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. 
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2. 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. Obsah vzdelávania 

 

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 
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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. 

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, 
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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 

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 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 
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- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                         SVET PRÁCE 

                                                 7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Svet práce – tvorba životného prostredia 

Štátny vzdelávací program:   0,5 

Školský vzdelávací program: 0,5 

 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia 

a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja 

pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným 

vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho 

kreativity.  Predmet sprostredkúva žiakom  so sluchovým postihnutím poznatky o postupe 

pestovania rastlín, ich viazaní a aranžovaní. Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale 

aj pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia.  

2.  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  

 

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby životného prostredia, pri 

pestovaní črepníkových rastlín   

 

 

3.  Obsah vzdelávania  

Vzdelávací obsah je rozdelený do 4 tematických celkov:  

 

I. Náradie a pomôcky  

- Základné ručné náradie – poznať a vedieť používať základné ručné náradie: 

vysadzovacia lopatka, vysadzovací kolík, záhradnícke nožnice, malé hrabličky, malá 

lopatka atď. 
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- Náradie na spracovanie pôdy –  poznať a vedieť používať náradie na spracovanie 

pôdy, kyprenie pôdy: rýľ, motyka, hrable, rycie vidly atď. 

- Pomôcky pri pestovaní rastlín – poznať materiál a pomôcky pre hydroponické 

pestovanie rastlín, kanvy na zalievanie, rozprašovače atď.           

 

II. Kvetinárstvo  

- Význam a rozdelenie okrasných rastlín z hľadiska tvorby a estetizácie životného 

prostredia. 

- 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 – presádzanie, rozmnožovanie, pestovanie a ošetrovanie 

črepníkových rastlín.  

 

III. Hydroponické pestovanie rastlín  

- Hydropónia - čo je hydropónia, potreby na hydropóniu: nádoby, substrát, živný 

roztok, vhodné črepníkové rastliny.  

- Hydroponické pestovanie rastlín  

 

IV. Viazačstvo a aranžovanie rastlín  

- Základy aranžovania a väzby kvetov – význam aranžovania a väzby kvetov, 

pomôcky na aranžovanie. 

- Výber a úprava materiálu – zber a sušenie rastlín na aranžovanie, ošetrovanie 

rezaných kvetov, príprava rastlinného materiálu na aranžovanie. 

- Praktická činnosť – viazanie a aranžovanie rastlín  

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

                                                 TECHNIKA 

                                                     7.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 
Vyučovací predmet: Technika . 

Štátny vzdelávací program:  0,5 

Školský vzdelávací program: 0,5 

 

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.  Ciele predmetu   

- oboznámiť žiakov so sluchovým postihnutím  s najvýznamnejšími objavmi 

a vynálezmi 18. -20. storočia, 
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- 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.  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. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

7.ročník 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Výtvarná výchova 

Štátny vzdelávací program:  1 

Školský vzdelávací program: 1 
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1. Charakteristika predmetu 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) nižšieho sekundárneho vzdelávania plynulo nadväzuje 

na výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických skúseností 

žiaka so sluchovým postihnutím , 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: 

- 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. 

Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti 

aktivity. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti 

poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom 

vyjadrení skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom 

zobrazení pozorovaných vzťahov, po vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite 

spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do 

vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má postupne nahrádzať jej dospelý 

ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním vedomej tvorivej 

operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety prírodné, 

civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti. Preto vo výtvarnej výchove 

potrebuje objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 

 

2. 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. 
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- 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.Obsah vzdelávania 

Edukačné témy zoradené do metodických radov: 

 

I. Výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 

Poriadok a chaos , usporiadúvanie prvkov v kompozíciii 

 

II. Možnosti zobrazovania videného sveta   
Kreslenie priestoru /perspektíva 

 

III. Podnety výtvarného umenia / médiá, štýly, procesy, techniky, techniky, témy 
Dada, neodada 

Akčné umenie. 

 

IV. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

Renesančné umenie 

 

V. Podnety fotografie 

         Fotografická reportaž/ spájanie obrazov, tvorba deja, záznam akcie, performácie. 

 

 

VI. Podnety filmu a videa 

Scénar / literárna príprava filmu a videa/ 

 

VII. Podnety architektúry 

Typ funkcia a výraz stavby. 

 

VIII. Podnety dizajnu 

Dizajn výrobku / návrh úžitkového predmetu/ 

 

IX. Podnety tradičných remesiel 

Podnety krajčírstva ,alebo podnety čipkárstva 

 

X. Elektronické médiá 

Morfing / transformácie tvaru na iný tvar prostredníctvom seftveru / alebo transformácia 

na iný tvar prostredníctvom rozkrezby, princípy morfingu. 

 

XI. Podnety hudby a literatúry, / synestetické podnety 

Vizuálna recitácia / pokus o recitáciu/ 

 

XII. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Telo človeka, zvieraťa. 

 

XIII. Tradícia a identita / kultúrna krajina 

Rozprávky , príbehy, legendy a historia obce, regiónu spracované vytvarnou formou. 

 

XIV. Škola v galérii /galéria v škole 
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Slovo a obraz. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

                                                                  7.ročník 

Vzdelávacia oblasť: Umenia a kultúra 

Vyučovací predmet: Hudobná výchova 

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  so sluchovým postihnutím 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,/ 
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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. 

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.   

2. 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. 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  
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-  Zakladatelia modernej slovenskej hudby  

-  A.Moyzes, J. Cikker, E. Suchoň  

-  Galéria hudobných skladateľov 20. stor .  

-  Vianoce a hudba  

-  Galéria hudobných skladateľov 20.stor.  

 

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   

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

                                                          7.ročník   

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová výchova 

Štátny vzdelávací program:  1 

Školský vzdelávací program: 1 

 

 

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 
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vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas 

školskej dochádzky, ale i v dospelosti..              

2. 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. 

 

3. Obsah vzdelávania 

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. 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou  
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 OBSAH VZDELÁVANIA 

PRE 8.  ROČNÍK ZÁKLADNEJ ŠKOLY PRE ŽIAKOV 

SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 
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                                   KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program:  0,5 

Školský vzdelávací program: 2 ( rozšírený o 1,5 vyučovacej hodiny) 

 

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.  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. 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 

Ročníkový cieľ: Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú 

hodnotu človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty. 

 

1. TÉMA: KTO SOM 

dotácia hodín: 4 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 
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Kľúčové pojmy: sebapoznanie, sebaprijatie, sebaúcta 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy. 

Afektívny cieľ: Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov. Eliminovať svoje 

komplexy. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov sebaúcty. Vyjadriť vlastný 

názor. Trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení. 

Obsahový štandard 

Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej veľkosti) 

Zodpovednosť za prijaté dary 

Sebaprijatie, komplexy 

Sebaúcta 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy 

• uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov 

• vyjadriť vlastný názor. 

• rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty 

• eliminovať svoje komplexy 

• trénovať v pozitívnom sebahodnotení. 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie komunikácii so svojim ja ako komunikácii so svedomím 

kompetencie k učeniu sa: 
Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a objavuje svoju veľkosť 

• osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• je schopný uvedomiť si potrebu sebapoznávania 

• je si vedomý svojich osobnostných kvalít 

• je citlivý a vnímavý na svoje nedostatky 

• prejavuje túžbu po osobnom raste 

 

2. TÉMA: KTO JE ČLOVEK 

dotácia hodín: 8 hod s dvojhodinovou časovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: dôstojnosť človeka, rovnosť muža a ženy 

Ciele témy: 
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Kognitívny cieľ: Objaviť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha. 

Sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma. Opísať vnímanie 

muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s 

kresťanským pohľadom. 

Afektívny cieľ: Vnímať a oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti 

človeka. Oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu. 

Psychomotorický cieľ: Formovať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti 

voči opačnému pohlaviu. Prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému 

človeku. 

Obsahový štandard 

Ľudská dôstojnosť (Gn) 

Kresťanský pohľad na zdroj dôstojnosti človeka (človek stvorený na Boží obraz) 

Človek ako muž a žena (úcta k človeku, dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, patriarchát, 

sexizmus) 

Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

• vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha 

• sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma 

• oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka 

• prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku 

• opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a 

porovnať ho s kresťanským pohľadom 

• oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu 

• rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie: 

Žiak 

• rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii 

• je schopný asertívnej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

• učí sa učiť spoluprácou 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

kultúrne kompetencie: 

Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na rovnakú dôstojnosť muža a 

ženy 

sociálne a interpersonálne kompetencie: 

Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou 

existenciálne kompetencie: 

Žiak 

• je otvorený pre kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti muža a ženy pred Bohom 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Žiak 

• uvedomuje si túžbu po ľudskosti 

• je schopný vnímať rodové stereotypy 
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• 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 

• 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 
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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 

• 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: 
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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 

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 
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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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou 

 

 

 

 

                                   SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 8. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program:  5 

Školský vzdelávací program: 7 ( rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

1.Charakteristika predmetu 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a 

komunikácie medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný akopotenciálny 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. 
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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. 

2.Ciele predmetu 

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 a orientácii v multikultúrnom prostredí. 

Komunikačná gramotnosť sa má však cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých 

vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické 

potreby. 

Zmena didaktickej koncepcie vyučovania slovenského jazyka sa odzrkadlí v 

a) sústave vzdelávacích cieľov, 

b) obsahovom usporiadaní predmetu, 

c) realizačnej rovine vzdelávania. 

Zmena v sústave vzdelávacích cieľov úzko súvisí s novým členením všeobecných cieľov 

vzdelávania, ktoré sa orientujú na kompetenčnopojmový 

model výchovy a vzdelávania. Jazyková a slohová časť predmetu rozvíja predovšetkým 

interaktívne využívanie komunikačných 

nástrojov. Veľa tém ale slúži aj na rozvoj sociálnej interakcie v rámci heterogénnych skupín a 

formovania autonómneho správania. 

V usporiadaní predmetu sa do popredia dostávajú komunikačné spôsobilosti a v úzadí sa 

ocitli jazykové pojmy (predovšetkým na ZŠ), t. j. 

opustila sa jednostranná tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ vednej disciplíny. 

Faktograficky presýtený obsah sa zredukoval v prospech 

aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom 

pracovať s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa 

pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 

gramotnosť, schopnosť argumentovať ap. 

Realizačná rovina vzdelávania sa priklonila ku konštruktivistickému prístupu k učeniu. 

Znamená to, že riešením úloh žiak sám prichádza 

na základe usmerňovaného zážitkového vyučovania na nové poznatky, ktoré vyučujúci 

systematizuje a zovšeobecňuje. 

Na druhom stupni ZŠ sa pokračuje v komunikačnom a zážitkovom vyučovaní. Veľkú 

pozornosť treba venovať získavaniu komplexných 

kompetencií, napr. dotvárať schopnosť žiakov interpretovať rôzne druhy súvislých aj 

nesúvislých textov (je nutná spolupráca aj s inými 

vyučovacími predmetmi, ktoré budú rozvíjať ďalšie stratégie čítania s porozumením 

orientované na texty špecifické pre dané predmety). Veľký 

dôraz je na vlastnej produkcii ústnych aj písaných prejavov samotnými žiakmi. V posledných 

dvoch ročníkoch ZŠ sa systematizujú jazyko pojmy do zatiaľ neúplného jazykového systému, 

ktorý sa dotvorí až na strednej škole. Presun jazykového učiva na strednú školu súvisí s 

vysokým stupňom abstrakcie, ktorý si jazykové učivo vyžaduje. 

Edukačné ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra 
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I. Kognitívne kompetencie 

Spôsobilosť používať kognitívne operácie. Spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine. 

Spôsobilosť kritického myslenia. 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. 

 

III. Interpersonálne (sociálne) kompetencie 

Spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty. Schopnosť tolerovať odlišnosti 

jednotlivcovi skupín. Spôsobilosť kooperácie. Schopnosť empatie. 

 

IV. Intrapersonálne  (osobnostné) kompetencie 

Vytvárať a reflektovať vlastnú identitu. Vytvárať vlastný hodnotový rebríček. 

Schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života.  

 

Ciele predmetu podľa zložiek  

 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. 

 Poznávacie a čitateľské kompetencie – Literatúra  

Technika čítania a verejná prezentácia textu. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné 

zručnosti Analytické a interpretačné zručnosti Tvorivé zručnosti Informačné zručnosti 

 

3.1.Obsah vzdelávania - Jazyková zložka a slohová výchova 

 

Jazyková zložka: 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

- pravopis 

- vsuvka, prístavok, oslovenie 

- skratka 

Významová/lexikálna rovina 

- frazeologický slovník 

- spôsoby obohacovania slovnej zásoby: tvorenie slov, preberanie slov 

- nepriame pomenovania (metafora, metonymia, personifikácia) 

- jednoslovné a viacslovné pomenovania (združené pomenovania) 

- frazeologizmus 

- slovná zásoba – systematizácia 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 

podstatné mená:  

- ohybný slovný druh, 

- podstatné mená mužského rodu: zvieracie,neživotné zakončené na -r, -l 

- cudzie nesklonné podstatné mená 

- skloňovanie podstatného mena pani 

prídavné mená:  

- ohybný slovný druh 

zámená:  
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- ohybný slovný druh 

- skloňovanie 

- základný tvar 

- rod, číslo, pád 

delenie zámen: opytovacie, ukazovacie 

číslovky:  

- ohybný slovný druh 

slovesá: 

-  ohybný slovný druh 

- vid: dokonavý, nedokonavý 

príslovky:  

- neohybný slovný druh 

predložky:  

-  neohybný slovný druh 

spojky:  

-  neohybný slovný druh 

častice: 

-  neohybný slovný druh 

citoslovcia:  

- neohybný slovný druh 

Syntaktická/skladobná rovina 

jednoduchá veta: 

-  rozvitá s viacnásobným vetným členom 

- vedľajšie vetné členy 

- predmet 

- príslovkové určenie: miesta, času, príčiny, spôsobu 

- prívlastok: zhodný, nezhodný 

- prístavok 

- jednoduché súvetie 

- zápor v slovenčine 

- interpunkcia 

___________________________________________________________________________ 

 
Pojmy označené v zozname tučným typom písma patria medzi pojmy, ktoré žiaci 

už poznajú, ale opätovne sa zavádzajú, pretože sa rozširuje ich význam. 
 

Sloh 

- výťah 

- odborný opis 

- prihláška 

- úradný list 

- úradný/štruktúrovaný životopis 

- slávnostný príhovor 

- jazykové štýly: náučný, administratívny, publicistický, rečnícky, 

- hovorový, umelecký 

- slohové postupy: informačný, rozprávací, opisný, výkladový 

- výklad 

- debata 

-  odosielateľ 

- Prijímateľ 

- komunikačná situácia 
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- efektívna komunikácia 

- asertívna komunikácia 

- vnútorná kompozícia 

Jazykoveda a národný jazyk 

národný jazyk:  

- spisovný jazyk, nárečia 

jazykoveda: 

-  náuka o zvukovej rovine jazyka, náuka o významovej 

rovine jazyka, morfológia/tvaroslovie, syntax/skladobná rovina jazyka 

 

 

2.2. Ciele predmetu- literárna výchova 

 

Cieľom vyučovania literárnej výchovy je, okrem iného, sústavne rozvíjať čitateľské a 

interpretačné zručnosti žiakov. Učiteľ nepredkladá 

žiakom hotové poznatky, ale vytvára im podmienky a pripravuje podnety, aby sa vedomostí 

zmocňovali sami. Nezanedbateľnou, ba práve naopak, 

veľmi dôležitou súčasťou vyučovania je používanie rôznych metód práce (komunikatívno-

zážitkové vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne 

učenie), pomocou ktorých chceme naučiť žiakov pracovať samostatne a v skupinách, 

študovať prístupnú literatúru, využívať klasickú aj virtuálnu 

knižnicu, vyhľadávať a získavať informácie z integrovaného informačného systému a 

internetu. Jednou z najdôležitejších úloh literárnej výchovy je 

vytváranie pozitívneho vzťahu žiaka k literatúre. 

Základnou úlohou literárnej výchovy na 2. stupni ZŠ sa tak stáva postupný prechod 

jednotlivými fázami čítania: 

- čítanie so simultánnym porozumením 

- analýza štruktúry textu a identifikácia jeho významu 

- interpretácia textu 

 

Ďalším dôležitým prvkom v obsahu literárnej výchovy je tvorba textov s estetickým 

poslaním, ktoré súvisia s obsahom učiva. Tieto nácvičné texty 

majú aj iné poslanie ako tvorba textov na hodinách slohu. Ide v nich o aplikáciu 

literárnovedných poznatkov získaných pri čítaní, analýze a interpretácii 

literárnych diel a pri konštruovaní nových literárnoteoretických poznatkov. 

V učebnom procese je nutné zamerať sa na tvorivosť, riešenie problémov a vytváranie 

vedomostí, zručností a postojov žiaka prostredníctvom jeho 

individuálneho poznávania. V literárnej výchove sa to prejavuje v tom, že nové literárnovedné 

termíny sa nezavádzajú pomocou výkladu učiteľa a textu 

učebnice, ale sa vyvodzujú prostredníctvom riešenia problémových úloh. Poznávací proces 

potom plynulo postupuje k vyšším úrovniam, analýze a 

hodnoteniu celých diel, tvorbe osobných etických a estetických hodnôt, formovaniu 

sociálnych postojov atď. 

 

3.2. Obsah vzdelávania – literárna výchova 

 
1. Vecná a umelecká literatúra 

2. Lyrika 

2.1 Lyrická poézia 

2.1.1 Žánre lyrickej poézie 
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2.1.2 Sylabický veršový systém – rozširujúce učivo 

3. Epika 

3.1 Román 

3.2 Literatúra faktu 

3.3 Vedecko-fantastická literatúra 

4. Dráma 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 

- náročnosť formulácie úloh zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu žiaka a úrovni 

jeho komunikačných zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2  (rozšírené o 1 voliteľnú hodinu) 

 

 
 
1.Charakteristika predmetu  
Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím.  

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. Vyučovanie predmetu rozširuje praktické znalosti jazyka, privádza žiakov k 

zvnútorňovaniu jazyka a k uspokojovaniu komunikačných potrieb pri priamom alebo 

sprostredkovanom styku. Formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností sa upevňuje 

podporovaním sebadôvery žiaka so sluchovým postihnutím a získavaním pozitívnych 

skúseností pri komunikácii.  

S prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového postihnutia u 

žiakov, predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím rozvíjame  

a) v hrách a rôznych činnostiach žiakov  

b) témami zameranými na bežné životné situácie  

c) témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov.  

V spontánnych a navodených situáciách sa opakujú témy osvojované v základnej výuke, 

najmä javy významné z hľadiska i komunikatívnej využiteľnosti.  

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho 

prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa používajú také metódy 

práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu a interakčno-komunikatívne 

vzťahy. Komunikácia sa realizuje v najoptimálnejšom komunikačnom systéme.  

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú komunikačné zručnosti 

osvojené vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni základnej školy, upevňujú a 
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rozširujú si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo 

posunkovom jazyku, prípadne v obidvoch jazykových systémoch. 

 

2. Ciele predmetu  

Žiaci sa učia sluchom i vibračnými pocitmi rozlišovať zvuky, slová a vety v hovorenom 

jazyku. Slovnú zásobu v hovorenom jazyku si rozvíjajú aj prácou so slovníkom. Uvedomujú 

si prozodické faktory reči a oboznamujú sa s pravidlami vzájomnej komunikácie a bežných 

frazeologizmov rečovej etikety. Spoznávajú význam piktogramov a slovných označení a 

orientačných a informačných pokynov v hlavných svetových jazykoch. Oboznamujú sa s 

kultúrou, učia sa vyjadrovať svoje pocity z návštevy kultúrnych podujatí. 

Predmet komunikačné zručnosti úzko súvisí s vyučovaním všetkých predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Optimálna komunikačná spôsobilosť a primerané komunikačné 

zručnosti sú predpokladom plnenia výchovno-vzdelávacích úloh predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania.  

Predmet komunikačné zručnosti zvyšuje jazykové kompetencie a tým sa podieľa na plnení 

cieľa výchovy. 

 

3.Obsah predmetu  

1. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku  
Rozlišovanie viacerých zvukov sluchom i vibračnými pocitmi.  

Rozlišovanie slov, viet  

a) vnímaním rytmu reči  

b) vnímaním rytmu reči a ostatných prozodických faktorov reči  

c) fonetickým sluchom (u nedoslýchavých s ľahkou poruchou sluchu).  

Počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom).  

Rozvíjanie globálneho (celkového) odzerania.  

Rozvíjanie vizuálneho, fonetického (čiastočného) odzerania.  

Rozvíjanie ideologického odzerania (odzeranie, pri ktorom si ţiak so sluchovým postihnutím 

slovo v kontexte vety domyslí).  

2. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku  
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie.  

3. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Chápanie pojmov.  

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom.  

Výber a použitie adekvátneho pojmu.  

4. Rozvíjanie expresívnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Rozvoj súvislej reči v rozličných formách hovoreného jazyka a posunkového jazyka (opísanie 

predmetov, udalostí).  

Konštruovanie viet a súvetí (priraďovaním slov k danému podnetovému slovu, zjednocovanie 

dvoch jednoduchých viet v jednu zložitú alebo jednoduchú s jedným rodom).  

Dialóg, úvaha o prečítanom, exkurzia, diskusia o filme, televíznej relácii, športe, 

spoločenskom a politickom dianí, stretnutí s počujúcimi rovesníkmi a i. Chápanie zmyslového 

významu textu a účasť v dialógu.  

Rozvoj dialogickej reči cez oporné slová.  

Postavenie dialógu s oporou na ilustratívny materiál a opísanie vyobrazenej situácie  

Pantomíma. Kombinácia pantomímy s posunkami. Kombinácia pantomímy s dramatizáciou a 

psychodrámou. Kombinácia pantomímy s výtvarným prejavom. Kombinácia pantomímy s 

tancom.  

5. Rozvíjanie slovnej zásoby ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
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Práca so slovníkom (slovníkové cvičenia zamerané na spresnenie lexikálneho významu slov a 

viet).  

Osvojovanie a upevňovanie odborného slovníka.  

Osvojovanie a upevňovanie slov obecného charakteru, spresnenie a rozšírenie významu slov 

(poznanie jeho významu v kontexte).  

Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním.  

Zjednocovanie slov v synonymický rad na základe jednoty významu  

Objasňovanie rozdielov synoným  

6. Prozodické faktory reči  
Rozvíjanie syntaktickej funkcie rečovej prozódie (vytváranie primeranej modulácie hlasu pri 

oznamovacej, rozkazovacej, opytovacej vete).  

Rozvíjanie emočnej prozódie (vnášanie citov do rozprávania - vyjadrenie hnevu, radosti, 

strachu alebo smútku).  

Rozvíjanie umiestňovania prízvukov v rečovom prejave v súhlase s variovaným obsahom 

rečovej komunikácie.  

7. Upevňovanie pravidiel vzájomnej komunikácie a bežných frazeologizmov rečovej 

etikety  
Zodpovedajúce správanie sa, póza pri reči, zdvorilé formulácie od otázky k odpovedi, 

schopnosť viesť rozhovor.  

8. Orientácia a nonverbálne dorozumievanie  
Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti.  

Rozvíjanie schopnosti chápania významu slovného označenia orientačných a informačných 

pokynov v hlavných svetových jazykoch (WC, vchod, východ, úschovňa atď.).  

Nácvik paličkového (čitateľného) rukopisu.  

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch.  

 

9. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím  
Význam kultúrnych podujatí.  

Balet, pantomíma, výstavy obrazov.  

Interpretácia umeleckého zážitku komunikatívnymi prostriedkami.  

Kultúra nepočujúcich. 

Proces  
Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu 

námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné 

pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára dostatok 

priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu.  

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti.  

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete.  

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na 

akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy.  
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Dosiahnutie komunikačných schopností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení 

celého pedagogického procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 

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. Ciele predmetu 

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie; t.j. všeobecné kompetencie, 

komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti. 

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. 

Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na 

knihu, vzbudiť záujem o čítanie, a pozitívne prijímať literatúru a kultúru.    

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  
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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 

rozvíjatak, 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, 
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- 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, 

- 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, 
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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. Obsah predmetu 

 

INTRODUCTION  

 

kompetencie 

 

funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

Téma 

 

výstupy 

 

Nadviazať 

kontakt  

v súlade  

s komunikač. 

situáciou 

 

Vypočuť a 

podať 

informáciu 

 

 

 

 

Upútať 

pozornosť 

 

Pozdraviť, 

predstaviť 

sa 

 

Vypočuť a 

začleniť 

informáciu 

What´s 

your 

name? 

What do 

you usually 

do .. 

I want… 

I like … 

I need … 

 

What are 

you going 

to do for 

… 

 

It will be 

boring 

anyway. 

 

Časy 

vyjadrujúce 

prítomnosť 

 

Statívne 

slovesá 

 

Vyjadrenie 

budúcnosti 

 

Mládež a jej 

svet 

 

Človek a  

spoločnosť 

 

Vzdelávanie 

a práca 

 

Čítať text s 

porozumenám, 

zachytiť  hlavné body 

v interwiev 
- podľa počutého 

reagovať na obrázok 

 

Reagovať na text a 

vedieť povedať, 

 o čom bol 
- pripraviť krátke 

interview 

 

 

 

 

UNIT 1            PAST AND PRESENT 

 

kompetencie 

 

funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

téma 

 

výstupy 

 

Reagovať na 

príbeh alebo 

 

Zaujímať sa 

o niečo  

 

It´s made 

of gold. 

 

Priebehový 

a 

 

Človek 

a príroda 

 

RZ:a)porozumieť 

prečítanému  
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udalosť 

 

Reagovať na 

udalosť v 

minulosti 

 

Vyjadriť 

svoj názor 

 

 

 

Vyjadriť, čo 

sa udialo v 

minulosti 

 

Súhlasiť s 

informáciou, 

nesúhlasiť 

 

What is the 

difference 

between…? 

What did 

people 

do..? 

It´s too 

short. 

It´s big 

enough. 

 

We used to 

be rivals 

 

How did ..? 

 

jednoduchý 

minulý čas 

 

Použitie  

“used to” 

 

Too/enough 

 

Oblečenie 

 

Mládež 

a ich svet 

 

Obchod a 

služby 

náučnému textu a 

predstaviť hlavné 

body 

b)z počutého 

porozumieť príbeh o 

dobe kamennej  

 

PZ:a)Hovoriť o tom, 

ako sa náš život 

zmenil 

b)reagovať na 

kreslený príbeh, 

použiť neformálne 

výrazy v komunikácii 

-  nácvik písania 

 

Interakcia: rolová 

úloha, v obchode 

 

 UNIT  2         FAME AND FORTUNE 

 

kompetencie 

 

funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

téma 

 

výstupy 

 

Vypočuť  a 

podať 

informáciu 

 

 

Vyjadriť 

svoje záľuby 

 

Vyjadriť 

svoje 

schopnosti 

 

Informovať 

sa, začleniť 

informáciu 

a 

odpovedať 

 

Vybrať z 

ponuky 

obľúbených 

 

 

Vyjadriť 

svoje 

vedomosti 

a vykonanú 

činnosť 

He´s been 

here since 

7.30 

I´ve been 

here for half 

an hour 

In any case  

According 

to my 

inform… 

We wanted 

to … 

What books 

do you read? 

Has 

downloaded 

something… 

She saved it 

 

Predprítom-

ným časom 

vyjadriť 

skúsenosti 

a nedávne 

udalosti  

 

Použitie 

predprítom. 

a minulého 

času   

 

“for/since” 

 

Umenie  

a kultúra 

 

Vzory 

a ideály 

 

Zamestnanie  

-kariéra 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Technika 

v službách 

človeka 

 

 

 

 

RZ: a)pochopiť 

hlavné body 

čítaného textu o 

kaskadéroch 

b)pochopiť počutý 

text, hlavné body 

o populárnych 

programoch TV 

 

PZ: a)Vedieť 

povedať, čo je 

úlohou kaskadéra 

b)reagovať na dej 

v kreslenom 

seriáli 

c)prerozprávať 

príbeh známej 

osobnosti 

-napísať svoj 

životopis 

Interakcia: 

diskusia o čítaní 

kníh medzi 

osobami 
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UNIT 3           HEALTH AND SAFETY 

 

kompetencie 

 

funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

téma 

 

Výstupy 

 

Stanoviť a 

podať 

pravidlá 

 

 

Vyjadriť 

svoj názor 

 

Vyjadriť 

svoje 

schopnosti 

 

Vyjadriť 

príkaz, 

zákaz 

 

 

Vyjadriť 

svoj súhlas, 

nesúhlas, 

presvedčenie 

 

 

 

I don´t 

like.. 

Neither do 

I. 

 

I can… 

So can I. 

Ican´t… 

 

It´s 

bleeding 

It´s painful 

It´sswollen 

 

I feel…. 

 

Tvorenie  

vzťažných 

súvetí 

People 

that look 

after their 

body... 

This is the 

band that 

I like to 

listen 

 

 

Should / 

might 

 

 

 

Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie 

 

Vzdelávanie 

a práca 

Mládež 

a ich svet 

 

Stravovanie 

 

 

RZ: a)pomenovať 

časti tela 

b)rozumieť textu o 

zdravom jedení a 

zachytiť hlavné body 

PZ: a)vedieť poradiť 

v prípade nejakého 

problému 

b)vedieť poradiť pri 

správnej výžive 

c)napísať zoznam 

pravidiel správnej 

výživy 

 

Interakcia:a) rolová 

úloha, u lekára 

b)diskusia o správnej 

výžive 

 

 

 UNIT 4         HEROES 

 

kompetencie 

 

funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

téma 

 

výstupy 

 

Reagovať na 

príbeh alebo 

udalosť 

 

 

Vybrať z 

ponúknutých 

možností 

 

Vyjadriť 

svoj názor 

 

 

Zaujímať sa 

o niečo 

 

Byť 

prekvapený 

 

Identifikovať, 

opísať, 

potvrdiť 

 

Vyjadriť 

dvoje 

presvedčenie 

 

He refused 

fighting 

We 

stopped 

believing 

 

I want to 

know 

He did not 

forger to 

say 

 

Slovesné tvary 

– gerundium 

aleno 

neurčitok 

 

 

There´s 

someone, 

something + 

ing 

 

See/hear 

something+ing 

 

 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

 

Kultúra 

a umenie 

 

Voľný čas 

a záľuby 

 

RZ: a)pochopiť 

hlavné body 

prečítaného 

textu 

b) hladať 

špecifickú 

informáciu v 

texte 

c) vypočuť si 

text a zachytiť 

špecifické 

infomácie 

 

PZ: a) opísať 

dej, ktorý sa 

uskutočnil 

-opísať hrdinu 

našej histórie 

 

Interakcia: 

hovoriť o tom, 

čo je typické 

pre hrdinu a 
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prečo je tak 

označený 

 

 

 UNIT 5         OUR ENVIRONMENT 

 

kompetencie 

 

funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

téma 

 

výstupy 

 

Vyjadriť 

svoju vôlu 

 

Vypočuť a 

podať 

informáciu 

 

 Vyjadriť 

očakávanie 

 

Vyjadriť 

svoje 

želanie a 

plány 

 

Začleniť 

informáciu 

 

Vyjadriť 

nádej, 

uspokojenie 

 

Fossil fuels 

are burnt 

by power 

stations 

 

The forests 

were 

destroyed 
The award 

has been 

presented 
The thieves 

will be 

arrested 

 

What shall 

I…?  

 

Trpný rod 

v 

prítomnom 

čase 

 

Trpný rod 

– 

vyjadrenie 

v rôznych 

časoch 

 

Človek 

a príroda 

 

Veda 

a technika 

v službách 

človeka 

 

Cestovanie 

 

Kultúra a 

umenie 

 

 

RZ: a)reagovať na 

hlavné body  

k problému 

globalizácia 

b)prečítať text a vybrať 

hlavné body textu 

PZ:a)vedieť rozprávať 

o najnovších 

problémoch v 

globálnom svete  

so životným prostredím 

b)úvaha, ako možno 

prispieť k zmierneniu 

situácie vo svete 

-napísať aké sú 

problémy a kde je 

možné pomôcť 

životnému prostrediu 

Interakcia:diskusia o 

možnostiach pomoci 

životnému prostrediu 

 

 UNIT  6         RELATIONSHIPS  

 

kompetencie 

 

Funkcia 

 

formulácia 

 

gramatika 

 

téma 

 

výstupy 

 

 

Ponúknuť a 

reagovať na 

ponuku 

 

Podať 

informáciu 

 

Vyjadriť 

svoj názor 

 

Vyjadriť 

svoje city 

 

Stanoviť 

a oznámiť 

pravidlá 

 

 Podať 

alternatívu k 

požiadavke  

 

Potvrdiť a 

začleniť 

informáciu 

 

Vyjadriť 

svoje 

presvedčenie 

 

Vyjadriť 

radosť a 

sympatie 

 

If I run 

away the 

lion will 

not catch 

me 

 

If I don´t 

look after it 

somebody 

will steal 

it. 

 

John will 

have 

something 

to eat after 

he plays 

 

 

 

Trpný rod  

v 

prítomnom 

čase 

 

Trpný rod 

– 

vyjadrenie  

v rôznych 

časoch 

 

Rodina 

a spoločnosť  

 

Mladež a jej 

svet 

 

Voľný čas 

a záľuby 

 

 

RZ: a)čítať text o 

priateľstve a vybrať 

špecifické 

informácie 

b)v počutom texte 

rozlíšiť, kto nám čo 

poradil 

 

PZ:a)vedieť 

charakterizovať, čím 

sú priatelia 

zaujímaví pre nás 

b)reagovať na 

počutý text a vedieť 

zachytiť dôležité 

informácie  

c) opísať svojho 

priateľa 
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tennis 

 

As soon as 
I get home, 

I will… 

 

 

Interakcia. Diskusia 

o programe, ktorý 

pomáha osobám 

riešiť ich problémy 

 

 

 

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 

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, 

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; 
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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 

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 

- Turistika a cestovný 

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; 
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ruch 

- Problémy cestných, 

železničných 

a leteckých sietí 

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 

prostredie 

Zvieratá/ rastliny 

Počasie 

the natural world; 

animals: mammals, 

birds, 

reptiles, pets, cow, pig, 

dog, mouse, frog, 

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, 
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- Príroda okolo nás – 

ochrana 

životného prostredia 

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 

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 

- Nápoje 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové 

výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 
food: meat, sausages, 

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, 
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- Cestoviny a múčne 

výrobky 

- Mliečne výrobky 

- Stravovacie zariadenia 

- Príprava jedál 

- Kultúra stolovania 

- Zdravá výživa 

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 

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 

odevných materiálov 

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, 

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 
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- Móda a jej trendy trainers, sandals, boots, 

slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, 

take off, wear, go with 

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; 

originate, spread; go sightseeing, 
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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 

+13 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a 

tradície 

  

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

+13 
- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky a 

tradície 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                                    FYZIKA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

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.  

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. 
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2. 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  

- 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 
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3.  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.  

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.  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  
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                                                        CHÉMIA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

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. 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 
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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 

zdravotného hľadiska (napr. vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k 

zimnému posypu ciest). 

 

3.  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). 

  

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

                                                        BIOLÓGIA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 
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Vyučovací predmet: Biológia 

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. 

Usporiadanie učiva v 8. ročníku nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním 

vzájomných súvislostí. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko 

zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje 

spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej 

vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním 

na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie 

a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. 

 

2. 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 
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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, 

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. Obsah predmetu 

 

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  
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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.  

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.  
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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.  

 

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. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                        DEJEPIS 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

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, 
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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.  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 

   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,  
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- 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.  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 

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  
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                                                        GEOGRAFIA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

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. 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. 
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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. 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.  



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 480 

Štáty podľa regiónov Európy a ich veľké mestá.  

Hospodárstvo Európy. 

Cestovanie po prírodných krásach stredomorská oblasť, alpská oblasť, 

škandinávska oblasť, stredná Európa, významné mestá 

 

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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

                                        OBČIANSKA NÁUKA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 (rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

 

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. 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, 
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 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. Obsah vzdelávania 

 

ŠTÁT A PRÁVO 

Štát a jeho podstata 

Funkcie štátu 

Formy vlády 

Zložky štátnej moci 

Zákonodarná moc  

Vzťah štátu a práva 

Právne normy 

Právne inštitúcie SR 

Právne vedomie 

Právny poriadok (systém) v SR 

Rodinné právo 

Trestné právo 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

 

                                                 MATEMATIKA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

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. 
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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. 

 

2. Ciele  predmetu 
Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby sluchovo postihnutí  žiaci získali schopnosť 

používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov so 

sluchovým postihnutím  logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať 

a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci so sluchovoým postihnutím by mali 

spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom so sluchovým postihnutím, 

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.  
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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 so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým 

postihmutím, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a 

možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 

3. 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  
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Rovnobežky preťaté priamkou (priečkou).  

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. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

 

                                                         INFORMATIKA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1 (rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

 

1. Charakteristika predmetu 
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Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov so sluchovým postihnutím , 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 so 

sluchovým postihnutím  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.  

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. 

 

2. 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. Obsah vzdelávania 

Vzdelávací obsah informatiky  je rozdelený na päť tematických okruhov:  

- Informácie okolo nás  

- Komunikácia prostredníctvom IKT  

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  
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- 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,  

2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám,  
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3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú.  

 

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)  

 

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  
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- 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  

- 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.  
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- 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.  

 

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.  
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- 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.  

 

 

 Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                             SVET PRÁCE 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Svet práce 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 0,5 

 

1.  Charakteristika predmetu   

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia 

a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja 

pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným 

vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho 

kreativity.  Predmet sprostredkúva žiakom so sluchovým postihnutím  poznatky o postupe 

pestovania rastlín. Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a 

ochranu životného prostredia.  

2.  Ciele predmetu   

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu. 
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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 

- získavanie pracovných zručností a návykov používaním správneho náradia pri 

pestovaní okrasných rastlín   

 

3.  Obsah vzdelávania  

 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:  

I. Okrasné záhradníctvo  

Okrasné rastliny (poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických zástupcov).  

Význam  a rozdelenie okrasných rastlín  

Okrasné kvetiny (vedieť rozmnožovať okrasné rastliny - vegetatívne aj generatívne, poznať 

požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich dopestovať a ošetrovať) 

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 (pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si jednotlivých pestovateľských 

postupov) 

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  (vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny na určené miesto) 

Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie okrasných rastlín. Získať zručnosti pri pestovaní, 

ošetrovaní a rozmnožovaní okrasných rastlín.  

 

II. Skalka   

(vedieť využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri výstavbe a zakladaní skalky, 

vysadené rastliny poznať, vedieť ošetrovať a pestovať) 

Príprava skalničkového záhona  
Výber vhodného miesta na skalku, základné pravidlá pri vytváraní skalničkového záhona.  

Pestovanie okrasných rastlín v skalke  
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Okrasné rastliny vhodné do skalky, poznávanie, pomenovanie, zásady ich pestovania a 

ošetrovania.  

Praktická činnosť  
Získať zručnosti pri ošetrovaní trvalých skalničiek.  

 

III. Trávnik 

Zakladanie trávnika (poznať základné pravidlá zakladania trávnika, poznať základné druhy 

tráv) 

Príprava pozemku, vyčistenie terénu, príprava pôdy, sejba.  

Ošetrovanie trávnika (vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti pri práci s náradím, 

bezpečnosť pri práci)  

Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie, odburiňovanie trávnika. 

 

 Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

                                                        TECHNIKA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Technika 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 0,5 

 

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 so sluchopvým postihnutím .  

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. Umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.  

 

2.  Ciele predmetu   

Cieľom vyučovania predmetu technika 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 

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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 493 

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 

 

3.  Obsah vzdelávania 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 2 tematických okruhov:  

I. 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 tematického okruhu sú:  

 

- Schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce (vedieť čítať 

jednoduché elektrické značky schémy a zapojenia). 

- Práca s elektrotechnickou stavebnicou pre základné školy a práce súvisiace s technológiou 

montáže v elektrotechnike (vedieť na elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať 

jednoduché elektrické obvody). 

- Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci (poznať 

pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

elektrickým prúdom). 

- Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie (vedieť opísať výrobu a rozvod elektrickej 

energie a poznať ekologické aspekty výroby elektrickej energie, poznať základné batériové 

zdroje elektrickej energie a akumulátory (primárne a sekundárne, elektromechanické - 

suché a mokré, elektrické - kyslé a alkalické). 

- Základný elektroinštalačný materiál (poznať základný elektroinštalačný materiál, jeho 

funkciu a použitie - spínače, vidlice, zásuvky, žiarovkové, objímky, poistky a ističe). 

- Jednoduché elektrické obvody  

- Práca s elektromontážnym materiálom a stavebnicou (oboznámiť sa s používaním 

 žiarovkovej skúšačky). 

- Základné elektrické spotrebiče (poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými parametrami a 

so správnym používaním základných elektrických spotrebičov pre domácnosť). 

- Domová inštalácia elektrického prúdu. 

- Výpočet spotreby elektrickej energie (poznať význam elektromeru a oboznámiť sa 

s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie). 

- Moderné elektrické spotrebiče (oboznámiť sa s modernými elektrickými spotrebičmi 

v domácnosti). 

 

 

II. Technika – domácnosť- bezpečnosť 

Obsah učiva je 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. 

 

 Obsahom tematického okruhu sú:  
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- Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne (oboznámiť sa so systémom ústredného 

kúrenia v bytoch a jeho funkciou). 

- Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou a teplom v domácnosti (poznať možnosti 

šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby. zamedzenia úniku tepla - spôsoby 

zateplenia okien a dverí. Oboznámiť sa s opravou splachovača WC). 

- Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach (vedieť popísať 

princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach – ústredného kúrenia). 

- Výpočet spotreby energie na kúrenie (poznať výpočet spotreby energie na kúrenie). 

- Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie - demontáž, oprava, montáž (ovládať 

opravu netesnosti vodovodného kohútika (batérie) výmenou tesnenia, frézovaním sediel 

alebo výmenou vložiek ventilov). 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

                                                VÝCHOVA UMENÍM 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Úmenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výchova umením 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1( rozšírená o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

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  so sluchovým postihnutím 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. 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, 
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- spoznajú najdôležitejšie vlastnosti vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, technické 

postupy, nástroje a médiá, 

- na základe spoznávania a osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, 

hudobných, literárno-dramatických) v kontexte s európskou kultúrou získavajú úctu ku 

tvorcom a dielam svojej krajiny, 

- na základe svojich činností v tomto predmete získavajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, 

vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 

- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a umelecké 

prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník, 

- dokážu analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, 

geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyv na umenie, 

- dokážu vytvárať projekty, v ktorých budú syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z 

jednotlivých umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy. 

 

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. 

 

3. Obsah predmetu 

 

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 
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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. 

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. 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

                                                TELESNÁ VÝCHOVA 

8.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová  výchova 
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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 so sluchovým postihnutím  

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.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. 
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-žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľno- časových 

aktivít. 

Učebné kompetencie 

-žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

-žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie 

-žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe 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.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, 
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- 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 

- 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. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  
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                                 KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO 

 9. ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Vyučovací predmet: Katolícke náboženstvo 

Štátny vzdelávací program:  0,5 

Školský vzdelávací program: 2 ( rozšírený o 1,5 vyučovacej hodiny) 

 

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 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.Obsah predmetu 

 

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. 

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 
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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. 

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 
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• 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 

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 
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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 

• 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 
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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 

• 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 
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• 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. 

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 
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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: 

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 
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• 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. 

 

 

Minimálne kompetencie,ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou 

 

 

 

 

                               SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 9. ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program:  5 

Školský vzdelávací program: 7 ( rozšírený o 2 vyučovacie hodiny) 

 

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 
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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 pre žiakov so sluchovým postihnutím zvyšuje časovú dotáciu 

hodín v 9. ročníku vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia  na 7  hodín. V porovnaní so 

ŠVP zvýšenie o 2 vyučovacie hodiny zamerané na špecifické potreby sluchovo postihnutých  

žiakov.“  

3. ZŠ 4. ZŠ 5. ZŠ. ZŠ 7. ZŠ 8. ZŠ 9. ZŠ 1. SŠ 2. SŠ 3. SŠ 4. SŠ 

3. Ciele predmetu 

3.1. 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 
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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.  

 

3.2. 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.  

  

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 

4.1. JAZYKOVÁ ZLOŽKA  

Opakovanie učiva z 8. ročníka 

 

Zvuková rovina jazyka a pravopis  

- zvukové vlastnosti reči – dôraz, prízvuk, prestávka, melódia, tempo reči, sila hlasu 

- zvuková stránka jazyka a pravopis, hlásky –pravidlo o rytmickom krátení, hláska 

- tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky 

- výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu – slovo cudzieho pôvodu, Slovník cudzích slov 
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- 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, metafora, 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  

 

 

4.2. 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 
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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  

- 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 

 

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať: 
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- náročnosť formulácie úloh zodpovedá druhu a stupňu sluchového postihnutiu žiaka a úrovni 

jeho komunikačných zručností, 

- žiak rieši úlohy s pomocou učiteľa. 

 

 

 

KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

9..ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

Štátny vzdelávací program: 1 

Školský vzdelávací program: 2(rozšírené o 1 voliteľnú hodinu) 

 

 
 
1.Charakteristika predmetu  
Cieľom vyučovania predmetu komunikačné zručnosti je optimalizovať prijímanie, 

spracovanie, produkovanie a odovzdávanie informácií u žiaka so sluchovým postihnutím.  

Obsahom vyučovania predmetu je systematické formovanie a rozvíjanie komunikačných 

zručností žiakov. Vyučovanie predmetu rozširuje praktické znalosti jazyka, privádza žiakov k 

zvnútorňovaniu jazyka a k uspokojovaniu komunikačných potrieb pri priamom alebo 

sprostredkovanom styku. Formovanie a rozvíjanie komunikačných zručností sa upevňuje 

podporovaním sebadôvery žiaka so sluchovým postihnutím a získavaním pozitívnych 

skúseností pri komunikácii.  

S prihliadnutím na špecifické ciele predmetu, na druh a stupeň sluchového postihnutia u 

žiakov, predmet komunikačné zručnosti neobsahuje obsahové a výkonové štandardy 

Komunikačné zručnosti žiakov so sluchovým postihnutím rozvíjame  

a) v hrách a rôznych činnostiach žiakov  

b) témami zameranými na bežné životné situácie  

c) témami, ktoré sa vyučujú v rámci iných predmetov.  

V spontánnych a navodených situáciách sa opakujú témy osvojované v základnej výuke, 

najmä javy významné z hľadiska i komunikatívnej využiteľnosti.  

Obsahové zameranie, prostriedky a metódy práce sú podmienené zásadou individuálneho 

prístupu a individuálneho programovania. Na vyučovaní predmetu sa používajú také metódy 

práce, ktoré vyžadujú vysokú psychicko-komunikatívnu aktivitu a interakčno-komunikatívne 

vzťahy. Komunikácia sa realizuje v najoptimálnejšom komunikačnom systéme.  

Obsah predmetu komunikačné zručnosti je rámcový a štruktúrovaný tak, aby sa systematicky 

rozvíjala receptívna, centrálna a expresívna zložka reči. V procese vyučovania predmetu 

komunikačné zručnosti si žiaci so sluchovým postihnutím upevňujú komunikačné zručnosti 

osvojené vo výchovno-vzdelávacom procese na 1. stupni základnej školy, upevňujú a 

rozširujú si pasívnu a aktívnu slovnú zásobu, osvojujú nové pojmy v hovorenom alebo 

posunkovom jazyku, prípadne v obidvoch jazykových systémoch. 

 

2. Ciele predmetu  

Žiaci sa učia sluchom i vibračnými pocitmi rozlišovať zvuky, slová a vety v hovorenom 

jazyku. Slovnú zásobu v hovorenom jazyku si rozvíjajú aj prácou so slovníkom. Uvedomujú 

si prozodické faktory reči a oboznamujú sa s pravidlami vzájomnej komunikácie a bežných 

frazeologizmov rečovej etikety. Spoznávajú význam piktogramov a slovných označení a 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 515 

orientačných a informačných pokynov v hlavných svetových jazykoch. Oboznamujú sa s 

kultúrou, učia sa vyjadrovať svoje pocity z návštevy kultúrnych podujatí. 

Predmet komunikačné zručnosti úzko súvisí s vyučovaním všetkých predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Optimálna komunikačná spôsobilosť a primerané komunikačné 

zručnosti sú predpokladom plnenia výchovno-vzdelávacích úloh predmetov nižšieho 

sekundárneho vzdelávania.  

Predmet komunikačné zručnosti zvyšuje jazykové kompetencie a tým sa podieľa na plnení 

cieľa výchovy. 

 

3.Obsah predmetu  

1. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v hovorenom jazyku  
Rozlišovanie viacerých zvukov sluchom i vibračnými pocitmi.  

Rozlišovanie slov, viet  

a) vnímaním rytmu reči  

b) vnímaním rytmu reči a ostatných prozodických faktorov reči  

c) fonetickým sluchom (u nedoslýchavých s ľahkou poruchou sluchu).  

Počúvanie hudby (zrakom, hmatom, sluchom).  

Rozvíjanie globálneho (celkového) odzerania.  

Rozvíjanie vizuálneho, fonetického (čiastočného) odzerania.  

Rozvíjanie ideologického odzerania (odzeranie, pri ktorom si ţiak so sluchovým postihnutím 

slovo v kontexte vety domyslí).  

2. Rozvíjanie receptívnej zložky reči v posunkovom jazyku  
Rozvíjanie zrakového vnímania - priraďovanie, vyberanie a radenie, porovnávanie, skladanie, 

výcvik priestorovej orientácie.  

3. Rozvíjanie centrálnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Chápanie pojmov.  

Napĺňanie pojmov konkrétnym obsahom.  

Výber a použitie adekvátneho pojmu.  

4. Rozvíjanie expresívnej zložky reči ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Rozvoj súvislej reči v rozličných formách hovoreného jazyka a posunkového jazyka (opísanie 

predmetov, udalostí).  

Konštruovanie viet a súvetí (priraďovaním slov k danému podnetovému slovu, zjednocovanie 

dvoch jednoduchých viet v jednu zložitú alebo jednoduchú s jedným rodom).  

Dialóg, úvaha o prečítanom, exkurzia, diskusia o filme, televíznej relácii, športe, 

spoločenskom a politickom dianí, stretnutí s počujúcimi rovesníkmi a i. Chápanie zmyslového 

významu textu a účasť v dialógu.  

Rozvoj dialogickej reči cez oporné slová.  

Postavenie dialógu s oporou na ilustratívny materiál a opísanie vyobrazenej situácie  

Pantomíma. Kombinácia pantomímy s posunkami. Kombinácia pantomímy s dramatizáciou a 

psychodrámou. Kombinácia pantomímy s výtvarným prejavom. Kombinácia pantomímy s 

tancom.  

5. Rozvíjanie slovnej zásoby ( v hovorenom jazyku, v posunkovom jazyku )  
Práca so slovníkom (slovníkové cvičenia zamerané na spresnenie lexikálneho významu slov a 

viet).  

Osvojovanie a upevňovanie odborného slovníka.  

Osvojovanie a upevňovanie slov obecného charakteru, spresnenie a rozšírenie významu slov 

(poznanie jeho významu v kontexte).  

Tvorenie slov odvodzovaním a skladaním.  

Zjednocovanie slov v synonymický rad na základe jednoty významu  

Objasňovanie rozdielov synoným  



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 516 

6. Prozodické faktory reči  
Rozvíjanie syntaktickej funkcie rečovej prozódie (vytváranie primeranej modulácie hlasu pri 

oznamovacej, rozkazovacej, opytovacej vete).  

Rozvíjanie emočnej prozódie (vnášanie citov do rozprávania - vyjadrenie hnevu, radosti, 

strachu alebo smútku).  

Rozvíjanie umiestňovania prízvukov v rečovom prejave v súhlase s variovaným obsahom 

rečovej komunikácie.  

7. Upevňovanie pravidiel vzájomnej komunikácie a bežných frazeologizmov rečovej 

etikety  
Zodpovedajúce správanie sa, póza pri reči, zdvorilé formulácie od otázky k odpovedi, 

schopnosť viesť rozhovor.  

8. Orientácia a nonverbálne dorozumievanie  
Rozvíjanie schopnosti chápania významu piktogramov používaných v doprave, v 

zariadeniach a inštitúciách občianskej vybavenosti.  

Rozvíjanie schopnosti chápania významu slovného označenia orientačných a informačných 

pokynov v hlavných svetových jazykoch (WC, vchod, východ, úschovňa atď.).  

Nácvik paličkového (čitateľného) rukopisu.  

Rozvíjanie schopnosti porozumenia informáciám na plagátoch, mapách a náčrtkoch.  

 

9. Kultúra v živote človeka so sluchovým postihnutím  
Význam kultúrnych podujatí.  

Balet, pantomíma, výstavy obrazov.  

Interpretácia umeleckého zážitku komunikatívnymi prostriedkami.  

Kultúra nepočujúcich. 

Proces  
Odporúčame učiteľom, aby pristupovali k vymedzenému obsahu ako k otvorenému systému, 

čo znamená, že učivo môžu dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu 

námetov na jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné 

pre žiakov z aspektu ich praktického využitia. Takto štruktúrovaná osnova vytvára dostatok 

priestoru pre iniciatívu učiteľov z hľadiska obsahu i rozsahu.  

Vyučujúci rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje sa o dosiahnutie 

optimálnych výsledkov. Vyučovanie organizuje tak, aby žiaci mali možnosť čo najčastejšie 

vykonávať reálne komunikačné činnosti.  

Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním 

myšlienkovej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh, 

uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti 

jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci 

mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich 

poznávacia aktivita v predmete.  

Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, volíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na 

akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne komunikačné úlohy.  

Dosiahnutie komunikačných schopností žiaka so sluchovým postihnutím závisí aj od 

angažovanosti a tvorivého prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení 

celého pedagogického procesu zameraného na rozvoj komunikačných zručností žiaka 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Vyučovací predmet: Anglický jazyk 
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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 so sluchovým postihnutím 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, 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 518 

- 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 

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 
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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, 

- 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: 
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- 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 so sluchovým postihnutím  

Pri dosahovaní všeobecného cieľa predmetu je potrebné prihliadať na niektoré 

špecifické prejavy žiakov so sluchovým postihnutím ,  ktoré ovplyvňujú , resp. znižujú kvalitu 

a kvantitu dosiahnutých výsledkov v predmete. Je nevyhnutné prihliadať sluchový postih 

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 

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 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 521 

informácie 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 

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! 
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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 

 

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 Vyjadriť radosť z niečoho,   
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feelings 

 

7. Vyjadriť 

a prejavovať svoje 

city 

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 

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, 

She hates/ dislikes 

washing up. 

Gerundium 
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niečo nemám rád 

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 

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 

Obviniť, obviniť sa, 

priznať sa 

  

Apologising 

Ospravedlniť sa 

I’m afraid 

I’ve broken your 

hairdryer. There’s 

nothing 

Opisné tvary 

modálnych slovies 

be able to, have to 

Prítomný 
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pravidiel alebo 

povinnosti 

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. 

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 

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 

Shall we go to the 

cinema this evening? 

Let’s buy this tent. 

Budúci čas pre 

1. osoby shall 

Rozkazovací 
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vykonali Why don’t we go to 

France? 

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 

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!  
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congratulations/wishing 

others well 

Gratulovať 

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, 

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, 
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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 

- 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, 

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; 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 529 

dentist, pills; 

What does s/he look 

like?; 

S/he’s tall, short, 

young, old.; 

hair: long, short, wavy, 

curly, straight 

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 

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, 

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; 
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Slovak, Maths, 

Geography, History, 

Science, Music, Art, 

P.E. (physical 

education), R.E. 

(religious education); 

double period, break 

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; 

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 
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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 

- 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, 

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, 
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congratulations, cards; 

meet, visit, 

buy/give/get presents 

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 

(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 

 Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

America, Europe, Africa, Australasia, 

Antarctica, Asia; 

the North Pole, the Equator, the southern 
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- Geografický opis 

krajiny 

- Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

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 

- Technické vynálezy 

- Vedecký pokrok 

  

19 Vzory a ideály 

- Človek, jeho vzory 

a ideály 

- Pozitívne a negatívne 

vzory 

  

20 Slovensko   
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- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

21 Krajina, ktorej 

jazyk sa učím 

- Geografické údaje 

- História 

- Turistické miesta, 

kultúrne zvyky 

a tradície 

  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                                     FYZIKA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Fyzika 

Štátny vzdelávací program: 1 

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 so 

sluchovým postihnutím 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.  
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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. 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  

- 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 
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- 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. 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 

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 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 
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- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                          CHÉMIA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Chémia 

Štátny vzdelávací program: 2 

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 aprocesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, sktorými sa 

sluchovo postihnutí  žiaci stretávajú vkaždodennom 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 idôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým orozvíjanie spôsobilosti objektívne 

aspoľahlivo 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. Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím  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 ainých 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 
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zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v 

každodennom živote.  

 

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 zdravotného hľadiska (napr.vysvetliť 

škodlivé účinky používania chloridu sodného kzimnému posypu ciest). 

Náplň laboratórnych prác závisí od materiálno-technického vybavenia školy, dostupnosti 

chemikálií, pričom musia byť dodržané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok.  

 

3. 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 akoncentrácia látkového 

množstva). 
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Výkonový štandard 

porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, 

vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych hmotností atómov prvkov 

tvoriacich zlúčeninu, 

vypočítaťlátkové množstvo, ak je zadaná hmotnosť látky amolárna hmotnosť látky,  

vypočítaťhmotnosť látky avody potrebnej na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou 

ahmotnostného zlomku zložky roztoku, 

vypočítaťlátkové množstvo ahmotnosť 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 anenasýtené uhľovodíky, polymerizácia, makromolekula, prírodné zdroje 

uhľovodíkov, oktánové číslo benzínu, deriváty uhľovodíkov, halogénderiváty, kyslíkaté 

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, 

poznaťtyp väzby medzi atómami v alkánoch, alkénoch a alkínoch,  

napísaťvzorce uhľovodíkov:-alkány: metán, etán, propán, bután, 

alkény: etén,  

alkíny: etín (acetylén), 

opísaťvlastnosti (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, 
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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, 

vymenovaťatómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, 

uviesťrozdelenie 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 acelulóza), 

poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť vo vode a valkohole, 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,  

poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele, 

vymenovaťzdroje 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. 
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Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

 

                                                          BIOLÓGIA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vyučovací predmet: Biológia 

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. ročníkuje orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných 

častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. 

Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných 

vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a 

jej ochrane 

 

2. 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.. 
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- 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: 

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. 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.  
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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  

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  
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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.). 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou  učiteľa. 

 

 

 

 

                                                       DEJEPIS 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Dejepis 

Štátny vzdelávací program: 2 

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 už 

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 so sluchovým postihnutím  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.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  
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- 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.  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 
 

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, –  
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- 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  

 

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  
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- 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  

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  

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  
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                                                          GEOGRAFIA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Geografia 

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  so sluchovým postihnutím 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. 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 
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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. Obsah vzdelávania 

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole 

Obsah učiva v ročníkoch v 9.  ročníku 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). 
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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 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

 

 

           

                                    OBČIANSKA NÁUKA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Vyučovací predmet: Občianska náuka 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1(rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

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, 
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poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom so 

sluchovým postihnutím základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej 

občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2. 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. 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 
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- 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 

 

 

 

 

Minimálne kompetencie,ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa. 
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                                              MATEMATIKA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Matematika 

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.  

 

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 číslamisa 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.  
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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. 

 

Školský vzdelávací program stanovuje v 9.ročníku päťhodinovú dotáciu, čo je v porovnaní so 

ŠVP zvýšenie o 1 hodinu. Počet hodín je navýšený s cieľom dostatočne zvládnuť predpísané 

učivo a efektívnejšiu prípravu na testovanie deviatakov. 

 

2. Ciele  predmetu 
      Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby sluchovo postihnutí  žiaci získali schopnosť 

používať matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov so 

sluchovým postihnutím  logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať 

a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci so sluchovým postihnutím by mali 

spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok.  

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom so sluchovým postihnutím, 

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 so sluchovým postihnutím 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 so sluchovým 

postihnutím, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a 

možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

 

3. 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.  

Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. mocnenca (základ) a 

mocniteľa (exponent). 

Zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovnakých 

činiteľov. 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 556 

Zapísať  súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých činiteľov do tvaru mocniny a opačne. 

Vysvetliť vzťah x2 = (−x)2 a x≠ (−x)3 .  

Prečítať správne zápis druhej a tretej odmocniny ľubovoľného kladného racionálneho čísla a 

určiť v ňom stupeň odmocnenia a odmocnenca (základ). 

Vedieť zapísať druhú a tretiu odmocninu kladného racionálneho čísla. 

Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľného čísla a, kde n je prirodzené číslo (a n ). 

Vypočítať druhú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla a druhú odmocninu kladného 

racionálneho čísla na kalkulačke. 

Vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny malých prirodzených čísel a hodnotu 

druhej odmocniny z čísel 4, 9, 16, 5,.., 100. Vedieť zapísať ako mocninu čísla: 100, 1000, 10 

000, ... .   

Vedieť zapísať veľmi veľké čísla v tvare a.10n (pre 1≤a <10 a n∈N). Napr.: 70 000 = 7.104. 

Riešiť primerané numerické a slovné úlohy s veľkými číslami s využitím zručností odhadu a 

zaokrúhľovania. Používať zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh. 

 

II. RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC A NEROVNÍC  
Vedieť rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch číselných (algebrických) výrazov.  

Vedieť rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice. 

Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu (napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť skúšku správnosti.  

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

Riešiť lineárne rovnice, napr.: 2(x – 3) + 1 = x + 4 (x-3)/2-(x+1)/4=1/8  

Riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli (napr.: (12-3x)/x=5). 

Urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej rovnice s neznámou v menovateli. 

Určiť podmienky riešenia rovnice (výrazu) s neznámou v menovateli. 

Vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných matematických a fyzikálnych vzorcov). 

Urobiť zápis úlohy a zapísať postup riešenia slovnej úlohy. 

Určiť a vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, 

tipovaním...). 

Riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k lineárnej rovnici (nerovnici). 

Overiť správnosť riešenia slovnej úlohy. 

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav.  

Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici. (Ako 

propedeutika jednoduché grafické znázornenie riešenia).  

 

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).  

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné prvky. 

Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov. 

Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom premietaní. 

Zostrojiť sieť valca, ihlana, kužeľa. 

Riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule 

 

IV. SÚMERNOSŤ V ROVINE  
Osová súmernosť, os súmernosti.  

Stredová súmernosť, stred súmernosti.  

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti .  
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Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti .  

Ukážky stredovej súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej sieti).  

Určiť či sú geometrické útvary súmerné podľa osi resp. podľa stredu. 

Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru.  

Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) 

zloženého z úsečiek a častí kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti.  

Určiť osi súmernosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, atď.) 

Určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh). 

 

V. PYTAGOROVA VETA  

Poznať a vymenovať zákl. prvky pravouhlého trojuholníka (odvesna, prepona, súčet dvoch 

ostrých uhlov je 90 stupňov). 

Vedieť pre aký útvar platí Pytagorova  veta.  

Pytagorova veta a jej význam. 

Pytagorova veta, jej odvodenie.  

Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh.  

 

VI. GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍ  
Karteziánsky (pravouhlý - dvojrozmerný) súradnicový systém. Zobraziť bod (úsečku, 

trojuholník, atď.) v pravouhlom súradnicovom systéme (napr. A[3 ; 2]; úsečka XY, ak  

X[2 ; -4] a Y[-3 ; 3], atď.). 

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí. Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa 

údajov z tabuľky pre hodnoty x a y. 

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. 

Zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie v obore reálnych čísel. 

Vedieť určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klesajúca). Vedieť zapísať tvar konštantnej 

funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo. 

Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte. 

Určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe. 

Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti prvkov v priamej a nepriamej úmernosti. 

 

VII. PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV 

Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti 2 geometrických útvarov.  

Rozhodnúť o podobnosti. 

Dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, trojuholníky, atď.).  

Vypočítať pomer podobnosti k pre 2 rovinné útvary.  

Vedieť použiť pomer podobnosti k 2 podobných rovinných útvarov pri výpočtovej a 

primeranej konštrukčnej. úlohe.  

Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu).  

Na základe viet o podobnosti  trojuholníka riešiť primerané matematické (numerické) a 

konštrukčné úlohy.  

Využitie vlastnosti podobnosti trojuholníka pri riešení praktických úloh zo života pri meraní 

(odhadovaní) vzdialenosti a výšok.  
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VIII. ŠTATISTIKA 

 Ozrejmiť pojmy ako: štatistický prieskum, štatistický súbor, rozsah štatistického súboru, 

štatistický znak, štatistická jednotka, absolútna početnosť, štatistické triedenie, náhodný 

výber, početnosť a relatívna početnosť javu... Tabuľka, graf – diagram, hodnoty – údaje, 

interpretácia, znázornenie hodnôt - údajov, rôzne spôsoby, znázorňovanie hodnôt – údajov, 

využitie IKT v štatistike... 

Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum. 

Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a náhodný výber zo súboru. 

Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum určitej 

udalosti s vyjadrením početnosti určitého javu. 

Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím výpočtu aritmetického priemeru. Vedieť 

spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného štatistického prieskumu do tabuľky. 

Interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov diagramov – grafov, 

(kruhový, stĺpcový, spojnicový, piktogram) znázorniť hodnoty – údaje.  

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať- kompetencie 

uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

                                                        INFORMATIKA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Vyučovací predmet: Informatika 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1(rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíjamyslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodnéstratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému 

vyjadrovaniumyšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia 

akovšeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov so sluchovým postihnutím  k 

pochopeniu základných pojmov, postupova 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 technológiía 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. 

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. 
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2.Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni 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 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 

realizovaťjednoduchý 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 

vskupine 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 súprodukty 

intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, 

etické a právne aspekty informatiky. 

3. Obsah vzdelávania 

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 násje 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,  
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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 IKTsa 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 mysleniesa 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 IKTsa 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 spoločnosťsa 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.  

 

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:  



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 561 

-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: 

-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.  
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-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  

-logické princípy fungovania internetu, zisťovanie IP čísla počítača  

-skúmanie rozdielov rôznych formátov súborov 
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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... ).  
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-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.  

 

 

Minimálne kompetencie,ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať- kompetencie 

uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň sluchového 

postihnutia a s pomocou učiteľa. 

 

                                                             SVET PRÁCE 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Svet práce 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 0,5 (rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

1.  Charakteristika predmetu   

Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je biológia 

a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, pozorovaním a experimentovaním, rozvíja 

pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo vzťahu k prírode, k prírodným 

vedám, k prírodným zákonitostiam, umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho 

kreativity.  Predmet sprostredkúva žiakom so sluchovým postihnutím  poznatky o postupe 

pestovania rastlín. Vytvára základy pre kladný vzťah k prírode, ale aj pre aktívnu tvorbu a 

ochranu životného prostredia.  

2.  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:  
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- 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.  Obsah vzdelávania  

 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:  

I. Okrasné záhradníctvo  

Okrasné rastliny (poznať jednotlivé skupiny okrasných rastlín a ich typických zástupcov).  

Význam  a rozdelenie okrasných rastlín  

Okrasné kvetiny (vedieť rozmnožovať okrasné rastliny - vegetatívne aj generatívne, poznať 

požiadavky jednotlivých rastlín na prostredie a vedieť ich dopestovať a ošetrovať) 

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 (pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si jednotlivých pestovateľských 

postupov) 

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  (vedieť vybrať vhodné okrasné rastliny na určené miesto) 

Príprava pôdy, výsadba, ošetrovanie okrasných rastlín. Získať zručnosti pri pestovaní, 

ošetrovaní a rozmnožovaní okrasných rastlín.  

 

II. Skalka   

(vedieť využiť všetky doterajšie vedomosti a zručnosti pri výstavbe a zakladaní skalky, 

vysadené rastliny poznať, vedieť ošetrovať a pestovať) 

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.  

 

III. Trávnik 

Zakladanie trávnika (poznať základné pravidlá zakladania trávnika, poznať základné druhy 

tráv) 

Príprava pozemku, vyčistenie terénu, príprava pôdy, sejba.  

Ošetrovanie trávnika (vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti pri práci s náradím, 

bezpečnosť pri práci)  

Zalievanie, kosenie, hrabanie, hnojenie, odburiňovanie trávnika. 

 

 Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

                                                        TECHNIKA 
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9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Vyučovací predmet: Technika 

Štátny vzdelávací program: 0 

Školský vzdelávací program: 0,5 (rozšírený o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

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 so sluchopvým postihnutím .  

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. Umožňuje sebarealizáciu žiaka a podporuje rozvoj jeho kreativity.  

 

2.  Ciele predmetu   

Cieľom vyučovania predmetu technika 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 

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 

 

3.  Obsah vzdelávania 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 2 tematických okruhov:  

I. 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 tematického okruhu sú:  

 

- Schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce (vedieť čítať 

jednoduché elektrické značky schémy a zapojenia). 
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- Práca s elektrotechnickou stavebnicou pre základné školy a práce súvisiace s technológiou 

montáže v elektrotechnike (vedieť na elektrotechnickej stavebnici pre ZŠ zapájať 

jednoduché elektrické obvody). 

- Pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci (poznať 

pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

elektrickým prúdom). 

- Výroba, rozvod a zdroje elektrickej energie (vedieť opísať výrobu a rozvod elektrickej 

energie a poznať ekologické aspekty výroby elektrickej energie, poznať základné batériové 

zdroje elektrickej energie a akumulátory (primárne a sekundárne, elektromechanické - 

suché a mokré, elektrické - kyslé a alkalické). 

- Základný elektroinštalačný materiál (poznať základný elektroinštalačný materiál, jeho 

funkciu a použitie - spínače, vidlice, zásuvky, žiarovkové, objímky, poistky a ističe). 

- Jednoduché elektrické obvody  

- Práca s elektromontážnym materiálom a stavebnicou (oboznámiť sa s používaním 

 žiarovkovej skúšačky). 

- Základné elektrické spotrebiče (poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými parametrami a 

so správnym používaním základných elektrických spotrebičov pre domácnosť). 

- Domová inštalácia elektrického prúdu. 

- Výpočet spotreby elektrickej energie (poznať význam elektromeru a oboznámiť sa 

s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie). 

- Moderné elektrické spotrebiče (oboznámiť sa s modernými elektrickými spotrebičmi 

v domácnosti). 

 

 

II. Technika – domácnosť- bezpečnosť 

Obsah učiva je 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. 

 

 Obsahom tematického okruhu sú:  

 

- Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne (oboznámiť sa so systémom ústredného 

kúrenia v bytoch a jeho funkciou). 

- Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou a teplom v domácnosti (poznať možnosti 

šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby. zamedzenia úniku tepla - spôsoby 

zateplenia okien a dverí. Oboznámiť sa s opravou splachovača WC). 

- Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach (vedieť popísať 

princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach – ústredného kúrenia). 

- Výpočet spotreby energie na kúrenie (poznať výpočet spotreby energie na kúrenie). 

- Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie - demontáž, oprava, montáž (ovládať 

opravu netesnosti vodovodného kohútika (batérie) výmenou tesnenia, frézovaním sediel 

alebo výmenou vložiek ventilov). 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  
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                                      VÝCHOVA UMENÍM 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Úmenie a kultúra 

Vyučovací predmet: Výchova umením 

Štátny vzdelávací program: 0,5 

Školský vzdelávací program: 1( rozšírená o 0,5 vyučovacej hodiny) 

 

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 so sluchovým postihnutím 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. Ciele predmetu 
- vyvážene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti žiakov; 

-zdokonaľovať gramotnosť (zručnosti, vedomosti a postoje) získanú v rámci výtvarnej 

ahudobnej výchovyv 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 avýtvarné umenie zhľadiska ich obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, 

ato 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 ahudobné umenie so slovesným 

umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou; 

-formovať ausmerňovať hodnotovú avkusovú orientáciu žiakov, 

-umožňovať alternatívne metódy práce (skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, 

brainstorming, tvorivé dielne, ateliéry apod.). 

 

3. Obsah predmetu 

 

I. PODNETY UMENIA 

1. Podnety výtvarného umenia 
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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 
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... 
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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 

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 
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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: 

- 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)  
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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). 

 
 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 

 

                                            TELESNÁ VÝCHOVA 

9.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Telesná a športová  výchova 

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 so sluchovým postihnutím 

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. 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: 
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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 
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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. 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. 

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 

 

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 
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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 

 

 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 

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. 

 

4. Výstupný vzdelávací štandard 

 

 Poznatky z telesnej výchovy a športu 

- 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 súvisiace 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,   
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   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   

  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 rozsah pohyblivosti kĺbov, chrbtice, elasticitu  
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  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, 

- 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: 

- 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. 



 Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka internátna 

 578 

        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,  

- orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu,  

- výber, prípravu a likvidáciu ohniska,  
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- 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. 

 

 

Legenda: A = minimálny základný štandard, B = priemerný štandard, C = nadpriemerný   

                štandard 

 

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so sluchovým postihnutím získať 

- kompetencie uplatňuje a požiadavky štandardu spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň 

sluchového postihnutia a s pomocou učiteľa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T E S T Y CHLAPCI DIEVČATÁ  
Chlapci Dievčatá 

A B C A B C 

1. Člnkový beh 10 x 5 m (s) 26 21 16 28 23 18 

2. Skok do diaľky z miesta (cm) 135 185 235 110 150 190 

3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd) 28 39 50 20 31 40 

4.a) Beh za 12 minút (m) 

4.b) Člnkový vytrvalostný beh 

(počet 20 m úsekov) 

- test je alternatívou testu behu za 12 

minút 

1580 

 

44 

 

 

2210 

 

61 

 

 

2840 

 

78 

 

 

1310 

 

24 

 

 

1830 

 

33 

 

 

2350 

 

42 

 

 

5. Výdrž v zhybe (sekúnd) 22 30 38 9 13 17 
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VOLITEĽNÉ PREDMETY 
 

 

KERAMIKA 

nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia oblasť:   UMENIE A KULTÚRA 

Vyučovací predmet: Keramika 

Štátny vzdelávací program:   0 

Školský vzdelávací program: 1 

 

Vychádzame z platného (aktuálneho) obsahu vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v rámci organizačných zložiek Spojenej školy. Pri zostavovaní obsahu 

vzdelávania pre voliteľný predmet keramika sa vychádza z platného obsahu nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Obsah vzdelávania je vždy aktuálne prispôsobený veku žiaka 

a jeho aktuálnym možnostiam a schopnostiam vyplývajúcich z jeho zdravotného 

znevýhodnenia. 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Vyučovací predmet pomáha kultivovať a cibriť vzťah žiaka k povrchu, objemu, priestoru a 

materiálu. Obsahom predmetu sú tvorivé aktivity, zamerané na priestorové vnímanie a 

výtvarný jazyk keramiky, modelovanie, tvarovanie materiálov a výtvarné konštruovanie.  

Vyučovací predmet podnecuje žiaka, aby vstupoval do zážitkového kontaktu s rôznymi 

materiálmi pomocou zmyslov a výtvarne tento zážitok zaznamenával. Aby si uvedomoval 

väzby medzi zážitkami, pocitmi a predstavami a ich vyjadrením, preskúmaval vlastnosti 

výtvarných a iných materiálov a nástrojov, náhodné objavy rozvíjal vo výtvarných etudách 

alebo vo voľnej tvorbe. Vytváral svoju vlastnú skladbu vyjadrovacích prostriedkov, 

uplatňoval vlastnosti zvolených materiálov a nástrojov, v komunikácií si overoval 

zrozumiteľnosť vlastnej interpretácie a chápal výrazové kvality vyjadrovacích prostriedkov v 

tvorbe druhých.   
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2.  Ciele predmetu  

Kognitívne ciele:  
- Rozvíjať a dopĺňať získané poznatky, pracovné a výtvarné zručnosti, 

- cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii,  

- rešpektovať požiadavky bezpečnosti a hygieny pri práci. 

 

Senzomotorické ciele:  
- Vedome rozvíjať tvorivosť, 

- umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k vyjadrovaniu 

cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus,  

- 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, 

- rozvíjať senzomotorickú koordináciu, koordinovaný pohyb rúk,  

- rozvíjať priestorovú orientáciu, 

- zvládnuť základy jednoduchého pracovného postupu,  

- rozvíjať schopnosť účelne spracúvať materiál,  

- osvojiť si základné manuálne zručnosti pri prácach v dielni. 

  

Socioafektívne ciele:  
- 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 a pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti,  

- rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež 

formovanie a aktívne používanie zručností prostredníctvom činnostného a zážitkového 

vyučovania, 

- rozvíjať zmysel pre krásu. 

 

3.  Obsah vzdelávania  

Rozlišovanie rôznych modelovacích materiálov (hlina, cesto, plastelína, modurit a iné 

modelovacie materiály) a pomôcok pri práci. 

Manipulácia s modelovacími materiálmi: miesenie, stláčanie, šúľanie, ťapkanie, vyťahovanie, 

gúľanie, vykrajovanie, vyrezávanie, lepenie, vyrvanie, strúhanie, odtlačovanie.  

Modelovanie základných tvarov. 

Modelovanie tvarov jednoduchých predmetov. 

Modelovanie zvieracej figúry.  

Modelovanie jednoduchej skutočnosti a vyjadrovanie predstáv na základe fantázie.  

Vykrajovanie tvarov pomocou formičky, tvarovanie pomocou špachtle, drievka,  

dotváranie drobným materiálom. 

Podnety tradičných remesiel- podnety hrnčiarstva. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so zdravotným znevýhodnením získať: 
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- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia 

a s pomocou učiteľa.  

 

RYTMICKO – POHYBOVÁ VÝCHOVA  

nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia oblasť:   UMENIE A KULTÚRA 

Vyučovací predmet: Rytmicko - pohybová výchova 

Štátny vzdelávací program:   0 

Školský vzdelávací program: 1 

 

Vychádzame z platného (aktuálneho) obsahu vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v rámci organizačných zložiek Spojenej školy. Pri zostavovaní obsahu 

vzdelávania pre voliteľný predmet rytmicko – pohybová výchova sa vychádza z platného 

obsahu nižšieho sekundárneho vzdelávania. Obsah vzdelávania je vždy aktuálne prispôsobený 

veku žiaka a jeho aktuálnym možnostiam a schopnostiam vyplývajúcich z jeho zdravotného 

znevýhodnenia. 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Rytmus je elementárnym javom v prírode aj v živote. Rytmus patrí k základnému zvukovému 

materiálu vo výstavbe reči spolu s ostatnými modulačnými faktormi. Tesné spojenie reči 

s pohybom je zrejmé z gestikulácie a najmä z neslovnej komunikácie. Súvislosť pohybu 

s rečou je však podstatne hlbšia než len výrazová. Ide tu o fyziologické vzťahy – práve 

pohybový zmysel sústreďuje a integruje rečové výkony. Z vývinu reči je známe, že dieťa 

začína rozvíjať svoju reč práve vtedy, keď sa začína viac pohybovať. U žiakov so sluchovým 

postihnutím sa vytvorili základné biologické rytmy, ktoré môžu byť východiskovou bázou pri 

budovaní rytmu reči, rytmu motoriky a rytmu kultivovaného pohybu. Keďže sa rytmus 

realizuje v rôznorodých formách pohybu, je potrebné vychádzať zo sústavného vytvárania 

a upevňovania stereotypu uvedomeného spájania rytmu s pohybom. Vnímanie rytmu je 

sprostredkované prostredníctvom sluchovej, zrakovej, taktilnej, pohybovej a vybračnej 

stimulácie. Rytmicko-pohybová výchova je výchova k rytmu a pohybu prostredníctvom 

hudby aj prvkov muzikoterapie. Tancom a rytmickými pohybmi formujeme pohybové 

zručnosti a správanie žiakov. 

 V rytmicko-pohybovom vzdelávaní je potrebné vychádzať zo základných princípov: 

- vzbudzovanie sluchovej pozornosti, vytváranie asociácie medzi zvukom a výkonom, 

- uskutočňovanie rytmického pohybu podľa zvukového podnetu 

 

2.  Ciele predmetu  

- stimulácia rytmicko-motorickej koordinácie 

- rozvinúť cit pre rytmus a koordinovať hrubú a jemnú motoriku 

- rytmicko-pohybové cvičenie spájať s hovorovou rečou 

- získavať zmysel pre melódiu a rytmus 

- rozvíjať svoj osobný prejav a komunikáciu, ktorých hodnota nie je meraná podľa hlasitých  

rečových schopností 

- poznávať svet zvukov a hudby na princípoch hry a jej rôznych foriem 

- učiť sa tvorivo pracovať s výrazovými prostriedkami a využívať ich ako komunikačný 

prostriedok bez nároku na definíciu pojmov 

- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať 

i prezentovať vlastnú prácu 

- chápať umenie ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života 
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- na základe senzomotorických hier rozvíjať zvukovo-motorické, taktilo-motorické a zrakovo-

motorické kompetencie formou cvičení, hier a činností 

- rozvíjať citový svet žiakov 

- vhodne a nenásilne spájať hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom, divadlom. 

 

3.  Obsah vzdelávania  

Dychové cvičenia. 

Rozvíjanie sluchovej pozornosti a vnímania. 

Rytmizácia riekaniek, vyčítaniek. 

Reprodukovanie rôznych rytmov na sluchové podnety. 

Zoznamovanie sa s technikou hry na jednoduché nástroje (napodobňovanie). 

Vystihnutie rytmu tlieskaním, udieraním. 

Vyjadrenie hudby prirodzeným pohybom, dramatizáciou, pantomímou, bábkohrou. 

Poznávanie známych piesní podľa úryvkov textu. 

Nácvik tancov. 

Reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. 

Vytváranie jednoduchých sprievodov hrou na tele. 

Využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu. 

 

 

Organizačné formy a metódy práce 

1. Skupinové, projektové, diferencované vyučovanie, návšteva hudobných, divadelných 

podujatí. 

2. Zážitkové, kognitívne metódy, skúsenostné metódy, metódy hrania rolí, metódy 

osvojovania piesní, informačno-receptívna metóda, improvizácia. 

 

Kompetencie 

Získať základné zručnosti a návyky. 

Chápať poslanie hudobnej kultúry v živote človeka. 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na ne. 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Pohybom vyjadriť náladu piesní a hudby, reagovať na hudbu. 

Vedieť telom a pohybom vyjadrovať svoje nálady, pocity. 

Podľa druhu a stupňa postihnutia sluchom rozoznať druhy ľudského hlasu, základné 

sláčikové, dychové, bicie hudobné nástroje, klavír. 

Integrácia dramatického textu, piesne a pohybu. 

S pomocou učiteľa pripraviť jednoduché hudobno-dramatické vystúpenie. 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so zdravotným znevýhodnením získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia 

a s pomocou učiteľa.  

 

 

POHYBOVÁ PRÍPRAVA 

nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

Vzdelávacia oblasť:   Zdravie a pohyb 

Vyučovací predmet: Pohybová príprava 

Štátny vzdelávací program:   0 
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Školský vzdelávací program: 1 

 

Vychádzame z platného (aktuálneho) obsahu vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením v rámci organizačných zložiek Spojenej školy. Pri zostavovaní obsahu 

vzdelávania pre voliteľný predmet pohybová príprava sa vychádza z platného obsahu nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Obsah vzdelávania je vždy aktuálne prispôsobený veku žiaka 

a jeho aktuálnym možnostiam a schopnostiam vyplývajúcich z jeho zdravotného 

znevýhodnenia. 

 

1.  Charakteristika predmetu  

Telesná a športová výchova v nižšom sekundárnom vzdelávaní prispieva k zdravotne 

orientovanej zdatnosti, pohybovej výkonnosti, poskytuje elementárne teoretické a praktické 

vzdelanie z oblasti pohybu a športu. Nadväzujúci voliteľný predmet „Pohybová príprava“ 

rozširuje možnosti k pestovaniu pohybových aktivít a plní aj významnú kompenzačnú funkciu 

v procese edukácie. Predmet môžu absolvovať intaktní žiaci a žiaci so zdravotným oslabením 

(postihnutím) na základe dobrovoľnosti. Organizácia vyučovania sa zabezpečuje vo forme 

bežnej a integrovanej vyučovacej hodiny alebo formou segregovanej zdravotnej telesnej 

výchovy. Prehlbuje individuálne diferencované záujmy žiakov v oblasti telesných cvičení a 

športu. Talentované detí si môžu zvyšovať svoju športovú výkonnosť, telesnú zdatnosť a 

ďalšie vlastnosti osobnosti. 

 

2.  Ciele predmetu  

Ciele pohybovej prípravy v nižšom sekundárnom vzdelávaní vychádzajú zo všeobecných 

cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ v nadväznosti na vyučovací predmet: 

- zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti, všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti vo 

zvolených telovýchovných a športových činnostiach, 

- pri telesne, pohybovo menej vyspelých a zdravotne oslabených žiakoch zintenzívniť 

upevňovanie pohybových zručností a návykov, 

- rozšíriť rozsah pohybových zručnosti, zvýšiť výkonnosť vo vybraných športových 

činnostiach u pohybovo nadaných žiakov, 

-  pripraviť žiakov na vnútroškolské a medziškolské telovýchovné a športové súťaže, 

-  rozvíjať záujmy a kladný postoj k celoživotnému pestovaniu pohybovej aktivity. 

-  upevňovať pohybové a hygienické návyky a dodržiavať bezpečnosť pri pohybe. 

 

3.  Obsah vzdelávania  

Obsahovou náplňou pohybovej prípravy je nadväznosť na učivo zo štátneho a 

školského vzdelávacieho programu vo vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ v predmete 

telesná a športová výchova. Uplatňuje sa v činnostiach: 

- vybraný šport podľa programov záujmových útvarov, regionálnych tradícií, podmienok 

školy, odbornosti učiteľa a záujmu žiakov, 

-  netradičné športové činnosti podľa podmienok školy, odbornosti učiteľa a záujmu žiakov, 

- činnosti zamerané na športové súťaže v rámci školy, okresu a kraja riadené príslušnými   

inštitúciami (SAŠŠ), 

- činnosti zamerané na zdokonalenie pohybových zručností, vedomostí a návykov u menej 

pohybovo vyspelých a zdravotne oslabených žiakov, 

- podľa záujmu a pohybovej výkonnosti zdokonaľovanie špecifických pohybových činnosti 

vo vybraných športoch pre pohybovo nadaných žiakov. 

 

4. Organizačné formy a metódy  

Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód odporúčame 
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používať metódy a formy práce so žiakmi zamerané na tzv. zážitkové vyučovanie. 

Vychádzame z platného (aktuálneho) obsahu vzdelávania v ZŠ pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktoré sú organizačnými zložkami Spojenej školy. Pri zostavovaní obsahu 

vzdelávania pre voliteľný predmet Pohybová príprava sa vychádza z platného obsahu nižšieho 

sekundárneho vzdelávania. Obsah vzdelávania je vždy aktuálne prispôsobený veku žiaka 

a jeho aktuálnym možnostiam a schopnostiam vyplývajúcich z jeho zdravotného 

znevýhodnenia. 

 

5. Hodnotenie predmetu 

Na hodnotenie žiakov v nepovinnom predmete odporúčame využívať metódy slovného 

hodnotenia s dôrazom na vyzdvihnutie najmä pozitívnych vlastností žiakov.  

 

 

Minimálne kompetencie, ktoré má žiak so zdravotným znevýhodnením získať: 

- kompetencie uplatňuje a spĺňa s prihliadnutím na druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia 

a s pomocou učiteľa.  

 


