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I. Všeobecná charakteristika školy 

11..  VVeeľľkkoossťť  šškkoollyy  
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom [ďalej škola] je úplná [plno organizovaná] škola. 
Komplex školských budov je rozmiestnený v rozsiahlom školskom areáli, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce Pruské. 
Jednotlivé budovy a stavby patriace do školského komplexu v Pruskom:  
Názov objektu Rok výstavby Popis Max. kapacita Súčasný stav 
Pavilón A [stará budova] 1944 Triedy 1. stupňa ZŠ, odborné učebne, kabinety 240 žiakov / 8 tried 126 žiakov/ 6 tried 

Pavilón B [telocvičňa] 1944 Telocvičňa školy 40 žiakov 40 žiakov 

Pavilón C [nová budova] 1992 Triedy 2. stupňa ZŠ, odborné učebne, kabinety 300 žiakov / 10 tried 237 žiakov / 10 tried 

Pavilón D [dielne] 1962 Z bezpečnostných dôvodov mimo prevádzky 32 žiakov --------- 

Pavilón E [materská škola] 1984 Triedy materskej školy, kabinety, školská jedáleň 120 detí / 4 triedy 84 detí / 3,5 triedy 

V súčasnosti sú jednotlivé objekty školy využívané priemerne na 70% nakoľko aj v obci Pruské a v jednotlivých obciach, 
ktoré  patria  do  obvodu  miestnej  školy  sa  prejavuje  nepriaznivý  demografický  vývoj,  čo  sa  prejavuje  aj  na  úbytkoch  v  
stave žiactva. Druhým fenoménom sú organizačné zmeny v samotnej škole medzi ktoré patrí osamostatnenie 
elokovaného pracoviska školy v Dulove s účinnosťou od 01. septembra 2008. 

22..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  žžiiaakkoovv    
Viac ako polovica celkového počtu žiakov sú žiaci z obce Pruské. Školu navštevujú aj žiaci zo spádovej oblasti školy. Do 
školského obvodu patria obce: Bohunice, Krivoklát, Vršatecké Podhradie, Dulov, Horovce, Tuchyňa, Pruské – Podvažie a 
Pruské – Savčina. Školu navštevujú aj žiaci mimo jej obvodu a to konkrétne z obcí: Slávnica, Bolešov a Mikušovce. Všetci 
žiaci sú slovenskej národnosti. Nakoľko žiaci pochádzajú z vidieckeho prostredia, zatiaľ nebadáme v oblasti správania 
vplyvy skupín ktoré sú v rozpore so všeobecnými zásadami humanizmu. Problémoví žiaci, ktorých je cca 1% z celkovej 
populácie žiakov školy, sú v starostlivosti výchovné poradcu školy a sociálneho kurátora. V oblasti intelektuálnych 
schopností sú žiaci školy mierne nad celoslovenský priemer [4 %] o čom nás presviedčajú najmä výsledky 
Celoslovenského testovania vedomostí žiakov 9. ročníkov. Do školského prostredia sú integrovaní aj žiaci so špeciálnymi 
výchovno – vzdelávacími potrebami. Tvoria 1% zo všetkých žiakov školy. Pre prácu s touto špecifickou skupinou žiakov 
vznikla na škole pozícia špeciálneho pedagóga. 

33..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  ppeeddaaggooggiicckkééhhoo  zzbboorruu  
Vzhľadom  na  veľkosť školy  priemerne  pracuje  na  škole  27  plne  pedagógov,  ktorí  spĺňajú  odbornú  a  pedagogickú  
spôsobilosť. Priemerne 19% pedagógov pracuje na čiastočný úväzok. V zložení pedagogického zboru školy sa prejavujú 
individuálne schopnosti a pedagogické skúsenosti jednotlivých členov zboru. Vekový priemer pedagógov je 39 rokov, čo 
sa prejavuje aj v tom, že v rámci pedagogického zboru badáme spojenie pedagogického novátorstva a inovatívnosti – u 
mladších kolegov – s pedagogickými skúsenosťami starších kolegov. Takto je pedagogický zbor školy dostatočne 
dynamicky fungujúcim organizmom. V rámci pedagogického zboru badať osobné zaangažovanie a aktivitu v oblasti 
skvalitňovania výchovno – vzdelávacieho procesu. V podmienkach školy pracuje výchovný poradca, ktorý okrem riešenia 
výchovných problémov a komunikácie so sociálnou kuratelou zabezpečuje tiež poradenstvo v oblasti profesnej orientácie 
žiakov. Viacročnú dobrú skúsenosť má škola s prácou špeciálneho pedagóga, ktorý koordinuje činnosti spojené so žiakmi 
so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Okrem klasických funkcií učiteľa – triednictvo – sa pedagógovia 
aktívne  zapájajú  aj  do  aktivít  v  rôznych  oblastiach  školského  života.  Po  metodickej  stránke  sa  členovia  pedagogického  
zboru združujú v 10 predmetových komisiách. Pedagógovia spravujú 16 kabinetných zbierok. Na škole pracujú nasledovní 
koordinátori: koordinátor školského vzdelávacieho programu, koordinátor protidrogovej prevencie, koordinátor 
environmentálnej výchovy, koordinátor projektu Infovek, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor 
tvorby projektov. Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pedagogického zboru je realizované formou ďalšieho vzdelávania 
pedagógov. Vo všeobecnosti je orientované na prehlbovanie pedagogických kompetencií a na inovácie v oblasti výchovno 
– vzdelávacieho procesu. Neoddeliteľnou súčasťou ďalšie vzdelávania pedagógov je získavanie kompetencií v oblasti 
informačno – komunikačných technológii, so zvláštnym dôrazom na e - leraningové vzdelávanie a jeho implementácia do 
procesu výchovy a vzdelávania na škole. 

44..  OOrrggaanniizzáácciiaa  pprriijjíímmaacciieehhoo  kkoonnaanniiaa    
Podmienkou prijatie na nižšie sekundárne vzdelávanie je úspešné ukončenie primárneho vzdelávania v sieti škôl a 
školských zariadení. 
V prípade prijímania žiaka s trvalým pobytom mimo školského obvodu si riaditeľ, v spolupráci s výchovným poradcom a 
špeciálnym pedagógom vyhradzuje právo posúdiť celkové správanie žiaka na kmeňovej škole. 

55..  DDllhhooddoobbéé  pprroojjeekkttyy  
Projekt „Škola slovanskej vzájomnosti“ – trojstranný Slovensko – Česko – Poľský projekt zameraný na rozvoj 
družobných kontaktov medzi školami v Pruskom, Valašských Kloboukoch a Čiernom Dunajci. Spoločné výmenné kultúrne, 
spoločenské a športové aktivity sa realizujú do roku 2003. Pozícia školy – líder projektu 



Projekt „Zvýšenie kvalifikácie pedagogických pracovníkov prostredníctvom e - learningového vzdelávania – 
projekt podporený ESF ĽZ. Na škole sa realizoval od roku 2006. V rámci projektu boli všetci pedagógovia preškolený v 
oblasti IKT. Časť pedagógov prešla vzdelávaním v oblasti tvorby LMS a prípravy e – lerningových hodín. Pozícia školy – 
realizátor projektu. 

Projekt „Rekonštrukcie základnej školy v Pruskom“ – projekt podporený z ROP, ktorý bude realizovaný 36 mesiacov. 
Zameraný na obnovu a revitalizáciu základnej infraštruktúry a vybavenia školy.  

Projekt „Projektové vyučovanie a e – learning vo výchovno – vzdelávacom procese“ - projekt podporený v 
rámci OPV opatrenie 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú; projekt bude realizovaný od 1. 1. 2009 a zameraný je na 
obnovu vybavenia školy didaktickou technikou a tvorbu Školského vzdelávacieho programu pre ročníky 1. a 5.  

Projekt „Bližšie k prírode, bližšie k sebe“ – projekt podaný v rámci OP cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika. Projektom sa zintenzívnia kontakty medzi partnerskými školami vo Vsetíne. Ďalším prínosom projektu 
bude dobudovanie základnej infraštruktúry a vybavenia školy. Doba realizácie 36 mesiacov. Pozícia školy – partner 
projektu.  

Projekt „Škola podporujúca zdravie“ – materská škola bola zaradená do siete Škôl podporujúcich zdravie SR. V rámci 
projektu sú v zariadení realizované aktivity podporujúce zdravý životný štýl. 

Projekt Infovek – škola je zapojená do národného projektu Infovek z ktorého získava podporu v oblasti IKT – pripojenie 
na internet, výpočtovú techniku a multimediálnu edukačnú podporu. 

Projekt „Zavádzanie netradičných športov na škole“ – nie je to „čistý projekt“, jedná sa skôr o víziu školy v oblasti 
športu. Keďže nie sme školou športovou, presadiť sa v klasických športoch [futbal, atletika...] bolo pre nás vždy veľkým 
problémom. Medzi implementované netradičné športy na škole patrí: florbal, hokejbal, plážový volejbal, bedminton a 
aerobik. 

Škola sa zapája do celého radu výziev na predkladanie rozvojových projektov, grantov vyhlasovaných ministerstvami a 
súkromným sektorom. Zapájanie školy je podľa aktuálnych výziev.  

66..  SSppoolluupprrááccaa  ss  rrooddiiččmmii  aa  iinnýýmmii  ssuubbjjeekkttmmii  

Rada rodičovského spoločenstva – Združenie rodičov školy – tento subjekt je strategickým partnerom školy. Združuje  
zástupcov rodičov za jednotlivé triedy na škole. Stretnutie rady prebieha pravidelne raz mesačne. Škola získava z tohto 
fóra nielen spätnú väzbu na dianie v škole, ale tiež praktickú pomoc pri organizovaní mnohých mimo vyučovacích aktivít 
pre žiakov školy. 

Huga n. f. -  je neinvestičný fond Rady rodičovského spoločenstva [ZRŠ] zriadený za cieľom finančnej podpory výchovno  
- vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít realizovaných na pôde školy a všetkých jej pracovísk.  

Rada školy – je „dozornou radou“ školy. Je to 11 členný orgán, ktorý pravidelne zasadá kvartálne [prípadne na 
mimoriadnom zasadaní]. Na tomto fóre sú prejednávané všetky kľúčové zmeny vo fungovaní školy, ako takej. Riaditeľ 
školy predkladá rade školy správy o výsledkoch výchovno – vyučovacieho procesu a všetkých činnostiach realizovaných na 
pôde školy.  

Sociálny kurátor – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, detašované pracovisko Ilava. Sociálny kurátor patrí 
medzi kľúčových sociálnych partnerov školy v oblasti riešenia sociálnych problémov žiakov školy.  

Socia – nadácia na podporu sociálnych zmien – sociálny partner, ktorý na škole buduje sociálne služby pre žiakov, ktorí 
sú sociálne znevýhodneného prostredia s výraznou snahou vybudovania sociálne súdržné prostredie na pôde školy. 

Pedagogicko – psychologická poradňa – pracovisko Dubnica nad Váhom, je pre školu hlavným partnerom systému 
výchovného a psychologického poradenstva, ktorý poskytuje svoje služby v úzkej súčinnosti s výchovným poradcom, 
špeciálnym pedagógom a so zariadeniami špeciálno - pedagogického poradenstva. Poskytuje škole odborné služby v 
oblasti výchovného a psychologického poradenstva a starostlivosti o deti vrátane optimalizácie zdravého vývinu mladej 
generácie a úspešného zaradenia sa do sveta práce. Ďalej poskytuje špeciálno – pedagogické služby žiakom so 
špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami od raného veku až do ukončenia ich pobytu na škole. 

Stredná odborná škola poľnohospodárska Pruské – intenzívna spolupráca s partnerom v oblasti vzdelávania.  

AG klub vzájemnosti o. z. – spolupráca školy v oblasti vzájomných slovensko – českých kontaktov na úrovni žiakov, 
rodičov a pedagógov. 

Dupress s. r. o – spolupráca v oblasti technológií vzdelávania a ďalšej prípravy pedagogických pracovníkov školy. 

Súkromná základná umelecká škola Trenčianska Teplá– pôsobí  v  priestoroch  školy  a  je  jedným  zo  hlavných  
parterov  školy  v  oblasti  mimoškolskej  záujmovej  činnosti  žiakov  školy.  Zabezpečuje  organizovanie  kultúrnych  
spoločenských aktivít pre žiakov školy a širokú verejnosť. 

Základná umelecká škola Ilava – pôsobí  v  priestoroch školy  a  je  jedným zo parterov školy  v  oblasti  mimoškolskej  
záujmovej činnosti žiakov školy. 



DS Hugo  – divadelný súbor – jeden z hlavných partnerov školy pri organizovaní kultúrnych a spoločenských aktivít pre 
žiakov školy, rodičov a pedagógov. 

ŠK98 Pruské – je strategickým partnerom v oblasti športových aktivít realizovaných na škole. V priestoroch školy zriadil 
Centrum talentovanej mládeže [hokejbal]. Zastrešuje činnosť časti športových záujmových krúžkov na škole – 
hokejbalový, florbalový, turistický, cykloturistický, bedmintonový, plážový volejbal. Organizuje pre žiakov školy turnaje v 
spomenutých športoch a v stolnom tenise. Cez tento športový klub je škola naviazaná na jednotlivé Slovenské športové 
zväzy. 

77..  PPrriieessttoorroovvéé  aa  mmaatteerriiáállnnoo  ––  tteecchhnniicckkéé  ppooddmmiieennkkyy  šškkoollyy  
Komplex školských budov je pomerne rozsiahly a náročný na prevádzku. Z hľadiska priestorových dispozícii školy je 
výchovno – vzdelávací proces realizovaný v 18 kmeňových triedach a v odborných učebniach.  

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:  
Názov učebne Popis 

Veľká telocvičňa 
rozmery hracej plochy 18x10, je v nej situované pódium s rozmermi 10x6. 
Telocvičňa je využiteľná ako spoločenská miestnosť pre organizovanie 
kultúrnych a spoločenských aktivít školy 

Malá telocvičňa určená pre ročníky 1. – 4. a na gymnastické a posilňovacie cvičenia pre 
ostatných žiakov školy 

Chemické laboratórium 
plnohodnotné vybavené laboratórium chémie, ktoré plánujeme v horizonte 
2 rokov pretransformovať na multimediálne laboratórium prírodovedných 
predmetov 

Učebňa výpočtovej techniky učebňa je vybavená 12 PC zostavami s perifériami. Všetky PC sú pripojené 
na lokálnu sieť a na internet 

Učebňa IKT 
učebňa je vybavená je 21 multimediálnymi PC zostavami s perifériami. PC 
sú pripojené na LAN a internet. V učebni je inštalovaný dataprojektor a 
interaktívna tabuľa. Využíva sa na vyučovanie viacerých predmetov 

Jazyková učebňa 
klasická jazyková učebňa vybavená prístupnou audio – vizuálnou 
technikou a jazykovou literatúrou potrebnou pre vyučovanie cudzích 
jazykov realizovaných na škole. 

Jazyková laboratórium 
jazykové  laboratórium  vybavené  boxmi  pre  18  žiakov,  PC  zostavou,  
interaktívnou tabuľou a jazykovou literatúrou potrebnou pre vyučovanie 
cudzích jazykov realizovaných na škole 

Žiacka knižnica s čitárňou priestory žiackej a pedagogickej knižnice sú využívané pre potreby 
realizácie hodín slovenského jazyka a literatúry 

Učebňa špecifickej prípravy dievčat 
novovytvorená špecializovaná učebňa vybavená najmodernejším 
technologickým zariadeným potrebným pre vyučovanie predmetu 
špecifická príprava dievčat 

Učebňa hudobnej výchovy učebňa s kapacitou 20 žiakov určená na vyučovanie hudobnej teórie; v 
súčasnej dobe je využívaná Súkromnou základnou umeleckou školou 

Spoločenská miestnosť 
miestnosť s  kapacitou  40  žiakov  využívané  na  delené  hodiny,  ale  aj  na  
besedy  a  premietanie  filmov;  vybavená  je  dataprojektorom,  TV,  DVD  a  
interaktívnym systémom eBeam 

Videoučebňa 
miestnosť s kapacitou 20 žiakov využívaná na delené hodiny a premietanie 
vzdelávacích  filmov  a  prezentácii;  učebňa  je  vybavená  DVD  a  
veľkoplošným TV 

Školské dielne 
v  súčasnej  dobe  sú  školské  dielne  mimo  prevádzky  z  dôvodov  
pretrvávajúceho havarijného stavu; v blízkej dobe plánujeme vybudovanie 
nových priestorov na realizovanie technickej výchovy na škole 

Všetky triedy a odborné učebne sú vybavená tak, aby umožňovali zmysluplne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 
varianty, ktoré sú v podmienkach školy realizované. 

Škola má zriadené a využíva tieto kabinetné zbierky: 
Názov kabinetnej zbierky Popis 
Kabinet ročníkov 1. – 2. Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky ročníkov 1. – 2. 
Kabinet ročníkov 3. – 4.  Kabinetná zbierka ročníkov metodického materiálu a didaktickej techniky 3. – 4. 
Kabinet matematiky Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie matematiky. 
Kabinet hudobnej výchovy Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie hudobnej výchovy.  

Kabinet práce na pozemku Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie predmetu Práce na 
pozemku 

Kabinet geografie a dejepisu  Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie zemepisu a dejepisu. 
Kabinet biológie Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie biológie. 

Kabinet cudzích jazykov Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie cudzích jazykov [ANJ, NEJ, 
FRJ, RUJ]. 

Kabinet výtvarnej výchovy Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie výtvarnej výchovy. 
Kabinet slovenského jazyka a 
literatúry 

Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie slovenského jazyka a 
literatúry. 



Kabinet fyziky Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie fyziky. 
Kabinet telesnej výchovy Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie telesnej výchovy. 
Kabinet špecifická príprava 
dievčat 

Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie predmetu špecifická 
príprava dievčat. 

Kabinet výpočtovej techniky Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie výpočtovej techniky. 
Kabinet chémie Kabinetná zbierka metodického materiálu a didaktickej techniky pre vyučovanie chémie. 
Učebnicový fond [ISCED I.] Fond učebníc pre I. stupeň základnej školy 
Učebnicový fond [ISCED II.] Fond učebníc pre II. stupeň základnej školy 
Kabinet materiálu civilnej ochrany Materiál civilnej ochrany obyvateľstva 

Metodická a žiacka knižnica Knižničná zbierka metodicko – pedagogickej literatúry, povinnej mimočítankovej literatúry pre žiakov a 
detskej literatúry. 

Vybavenie kabinetov vykazuje značné morálne opotrebovanie, keďže značná časť zbierkového fondu pochádza z 
prvotného  vybavenia  školy.  V  miere  finančných  možností  sa  škola  snaží  aktualizovať a  dopĺňať kabinetné  zbierky.  Pri  
modernizácii  a  obnove  učebných  pomôcok  sú  veľmi  nápomocní  rodičia,  najmä  cez  neinvestičný  fond  HuGa  n.  f.  Škola  
zabezpečila z mimorozpočtových kapitol, najmä z rozvojových programov a grantov nemalé prostriedky na obnovu a 
aktualizáciu kabinetných zbierok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. V kabinetných zbierkach sú 
zhromaždené metodické materiály a didaktická technika pre realizáciu predmetov [skupinu predmetov] aj pre úroveň 
vzdelávania ISCED I. aj pre úroveň vzdelávania ISCED II. 

Exteriérové dispozície školy: 
Názov objektu Popis 

Posilňovňa v prírode 
Momentálne v štádiu výstavby. Objekt bude umiestnený v priestoroch medzi Komunitným centrom, 
Pavilónom A a Pavilónom B. Prioritne je objekt určený pre vyučovanie predmetu telesná výchova, pre 
záujmovú činnosť žiakov školy ale aj pre športovú verejnosť 

Viacúčelový športový areál  

Objekt je umiestnený v priestoroch školského pozemku medzi budovami Komunitného centra a Pavilónom C. 
Prioritne je objekt určený pre vyučovanie predmetu telesná výchova, pre záujmovú činnosť žiakov školy, ale 
aj pre športovú činnosť miestnych športových klubov. Vo viacúčelovom športovom areáli je možné realizovať 
športy: hokejbal, florbal, malý futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis a niektoré atletické 
disciplíny. Objekt je ozvučený, osvetlený, vybavený časomierou, ohraničený mantinelmi a s hľadiskom, 
ktorého kapacita je 150 divákov. 

Juniorsky kútik 
Momentálne v štádiu výstavby. Objekt bude umiestnený na hranici školského pozemku, nad viacúčelovým 
športovým areálom. Prioritne bude objekt  určený na trávenie voľnočasových aktivít  žiakov ale aj  pre širšiu 
verejnosť. 

Dielne  

Objekt je momentálne v havarijnom stave a nie je možné ho prevádzkovať pre jeho prioritné určenie. Škola 
v  spolupráci  s  obecným  úradom  zabezpečuje  jeho  fixáciu  a  zmenu  určenia  [ako  skladové  priestory].  Po  
získaní finančnej podpory plánujeme komplexnú prestavbu na objekt pridružený k viacúčelovému 
športovému areálu. 

Ihrisko na plážový volejbal Objekt je umiestnený v priestoroch medzi Dielňami a Pavilónom C. Prioritnej je objekt určený na vyučovanie 
telesnej výchovy. V čase mimo vyučovania je využívaný širokou športovou verejnosťou. 

Školský pozemok Objekt je umiestnený na hranici školského areálu medzi bytovým domom a pavilónom C. Objekt je prioritne 
určený pre vyučovanie predmetu práce na pozemku. 

Školský park  
Objekt  je  umiestnený medzi  Pavilónom A a Pavilónom C.  Jedná sa o oddychovú zónu so vzácnymi starými 
drevinami. Žiaci objekt prioritne využívajú počas desiatovej prestávky. V mimovyučovacom čase je objekt 
využívaný ako relaxačná zóna pre obyvateľov obce.  

Viacúčelové ihrisko 

Moderné  viacúčelové  ihrisko  s  umelým  povrchom.  Objekt  umiestnený  v  priestore  medzi  hospicom  a  
Pavilónom  D.  Jedná  sa  o  objekt  s  umelým  povrchom  určeným  pre  nasledovné  športy:  malý  futbal,  tenis,  
volejbal a basketbal. Objekt ohraničený mantinelmi. Prioritne bude určený pre vyučovanie predmetu telesná 
výchova,  pre  mimoškolskú  športovú  záujmovú  činnosť a  v  čase  mimo  vyučovanie  pre  športové  vyžitie  
verejnosti.  

Detské ihrisko 
Objekt je umiestený pri objekte materskej školy. Prioritne sa na ňom realizujú voľnočasové relaxačné aktivity 
detí navštevujúcich predškolské zariadenie. V krátkej dobe celý objekt prejde masívnou rekonštrukciou a 
modernizáciou, spĺňajúcou prísne bezpečnostné kritéria EU. 

Na  rozvoj  základnej  infraštruktúry  školy  bolo  vynaložené  nemalé  úsilie  a  veľký  objem  finančných  prostriedkov.  Všetka  
finančná podpora išla  z  prostriedkov EU,  z  grantových schém, rozvojových projektov a nezištných darcov.  Veľká vďaka 
najmä pri viacúčelovom športovom areáli patrí Športovému klubu ŠK98 Pruské, ktorý formou dobrovoľníckej práce tento 
areál vybudoval. 

V  horizonte  šk.  rokov  2009  -  2011  bude  škola  budovať komplexný  bezbariérový  prístup  do  priestorov  [plošina  pre  
imobilných]  školy,  jednotlivých  pavilónov  [nájazdové  rampy]  a  do  spoločných  priestorov  tak  aby  bola  schopná  prijať 
imobilných žiakov eventuálne pedagogických pracovníkov. Triedy a hygienické zariadenia sú upravené tak, aby vyhovovali 
potrebám žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami [špeciálne ergonomické lavice].  

V oblasti stravovania škola zabezpečuje výdaj stravy [obedov] v školskej jedálni, ktorá je samostatne umiestnená v 
pavilóne E. Strava sa spracováva v školskej kuchyni, ktorej vybavenie vykazuje značné morálne opotrebovanie. Z 
rozpočtových prostriedkov bolo zakúpené moderné technologické zariadenie a priebežne je dopĺňaný opotrebovaný 
spotrebný materiál. S týchto dôvodom prebehne v krátkom časovom horizonte kompletná technologická rekonštrukcia 
školskej jedálne z prostriedkov EÚ. Žiaci tiež majú možnosť zakúpiť si desiatu v školskom bufete.  

88..  ŠŠkkoollaa  aakkoo  žžiivvoottnnýý  pprriieessttoorr    
Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, 
školského dvora, chodieb. Informovanosť žiakov, rodičov a širokej verejnosti realizujeme formou aktuálnych informácie na 
informačných tabuliach a nástenkách, cestou vysielania školského rozhlasu a prostredníctvom školského webového 
servera. Veľký dôraz kladieme na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi a 



na budovaní harmonickej klímy v celej školskej komunite do ktorej patria učitelia – žiaci – rodičia.  

99..  PPooddmmiieennkkyy  nnaa  zzaaiisstteenniiee  bbeezzppeeččnnoossttii  aa  oocchhrraannyy  zzddrraavviiaa  pprrii  vvýýcchhoovvee  aa  vvzzddeelláávvaanníí  
Škola sa snaží vytvárať bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a v priestoroch v ktorých 
žiaci trávia mimovyučovací čas a záujmovú činnosť. Do tejto oblasti škola vkladá nemalé finančné prostriedky, nakoľko 
bezpečnosť na škole je jednou z hlavných priorít školy. V oblasti prevencie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci škola 
tradične vykonáva poučenie  žiakov o BOZP,  pravidelné školenia  zamestnancov školy  o BOZP a ochrane pred požiarom. 
Téme bezpečnosti na škole sú venované prednášky, školenia a aktivity [Bezpečná komunita] pre žiakov školy. 
Samozrejmosťou sú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov 
revízií. V oblasti bezpečnosti plánujeme v krátkom časovom horizonte zriadiť bezpečnostný monitorovací systém všetkých 
objektov školy, ktorý bude v súlade so Zák. O ochrane osobných údajov. K novinkám, ktoré plánuje v krátkej dobe uviesť 
do praxe bude patriť aj centrálny dochádzkový systém do ktorého bude môcť napr. vstúpiť aj každý rodič. 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

11..  PPeeddaaggooggiicckkýý  pprriinnccíípp  šškkoollyy  [[vvllaassttnnéé  cciieellee  vvýýcchhoovvyy  aa  vvzzddeelláávvaanniiaa]]  
Naša výchovno – vzdelávacia činnosť je orientovaná smerom k príprave žiakov na kritické a kreatívne myslenie, ktoré od 
nich vyžaduje každodenná životná realita. Túto schopnosť žiaci najviac môžu prejaviť pri flexibilnom a účinnom riešení 
problémových situácii.  

Každý  vyučujúci  na  škole  sa  snaží,  v  miere  možností  predmetu,  implementovať do  výchovno  –  vzdelávacieho  procesu  
nové formy a metódy práce, ktoré v konečnom dôsledku zabezpečia väčšiu efektivitu získavaných kompetencií a 
zručností, ako aj zatraktívnenie celého procesu vzdelávania. Tento náš pedagogický princíp sa neopiera iba o náhodné 
snahy a pokusy, ale je systémovo zavádzaný, čomu predchádza proces prípravy a vzdelávania pedagógov. 

Naša  výchovno  –  vzdelávacia  činnosť je  nastavená  na  hľadanie  prirodzeného  talentu  žiaka,  ktorý  sa  počas  pobytu  na  
škole individuálne rozvíja, výsledkom tohto procesu je rozhľadený, vytrvalý mladý človek, schopný kooperovať a pracovať 
v tíme, schopný sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. 

Cieľom našej výchovno – vzdelávacej činnosti je nielen dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole, 
ale aj zmysluplné využívanie získaných kompetencií a informácii v bežnom živote. 

Jedným z prioritných cieľov našej výchovno – vzdelávacej činnosti je zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v oblasti cudzích 
jazykov [anglický, nemecký, francúzsky, ruský], so zameraním na získanie komunikačných schopností žiakov v cudzom 
jazyku a s individuálnym prístupom k schopnostiam jednotlivých žiakov. 

Do školskej komunity sa snažíme začleniť aj žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pre ktorých je k 
dispozícii špeciálny pedagóg.  

Prostredníctvom  našej  výchovno  –  vzdelávacej  činnosti  chceme  u  žiakov  formovať tvorivý životný štýl, vnútornú 
motiváciu, emocionálnu inteligenciu, empatiu a sociálne cítenie ako aj zdravú hodnotovú orientáciu. 

Naša výchovno – vzdelávacia činnosť sa nevzťahuje iba na získavanie vedomostí, zručností a návykov, ale snažíme sa z 
mladého človeka vyformovať integrálnu ľudskú bytosť, pri ktorej sa spoja psychické predispozície jednotlivca s telesnými.  

Naša výchovno – vzdelávacia činnosť sa neorientuje len na priamy vzdelávací proces, ale naše pedagogické pôsobenie 
zasahuje aj do oblasti mimovyučovacej a záujmovej činnosti žiakov [prostredníctvom širokej palety záujmových krúžkov v 
školskom stredisku záujmovej činnosti]. 

Celé naše pedagogické úsilie vedie k výchove a vzdelávaniu žiakov v duchu humanistických princípov. 

Jedným z princípov našej školy je aj výchova postavená na spolupráci pedagógov a rodičov, aby nedošlo k dvojcestnej 
výchove, je potrebné skvalitniť a prehĺbiť komunikáciu medzi rodinou a školou.  

V záujme skvalitnenia služieb poskytovaných v našej škole nadväzujeme intenzívne pracovné kontakty so vzdelávacími 
inštitúciami na Slovensku ale aj v zahraničí [Česká republika, Poľsko...]. 

22..  ZZaammeerraanniiee  šškkoollyy  aa  ssttuuppeeňň  vvzzddeellaanniiaa    
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom je školou s dlhou históriou a overenou tradíciou 
poskytovania  služieb v  oblasti  základného školstva v  danom geopriestore [v  archíve školy  sú uchované katalógové listy  
žiakov  od  roku  1887].  Hoci  sme  školou  vidieckou,  v  minulosti  do  spádovej  oblasti  školy  patrilo  15  obcí  mikroregónu.  
Prioritnou snahou školy v horizonte 10 rokov je obnovenie tohto statusu centrálnej školy, k čomu má škola priaznivé 
priestorové dispozície a disponuje plne kvalifikovanými ľudskými zdrojmi. Na dosiahnutie tohto špecifického cieľa škola, v 
spolupráci s rodičmi, žiakmi, pedagógmi na verejnom plánovacom stretnutí, vypracovala SWOT analýzu, výsledky ktorej 
majú pomôcť zadefinovať celkové zameranie školy, ktoré bude v súlade s požiadavkami „trhu“ a bude nadväzovať na 
hlavný  cieľ a  školy.  Takto  zadefinovaná  profilácia  školy  má  zvýšiť konkurencieschopnosť školy  ako  celku,  a  určiť 
kvalitatívne špecifiká a odlišnosti od podobných inštitúcii v regióne.  



a] SWOT - analýza aktuálneho stavu školy 
Silné stránky: 
ü hlboké historické, kultúrne, sociálne a regionálne korene školy 

opierajúce sa o postavu slovenských literárnych dejín, o „patróna“ 
školy Martina Hugolína Gavloviča; 

ü viac ako 250 ročná tradícia v poskytovaní elementárneho 
vzdelávania v danom regióne s vybudovaním prirodzeného 
dominantného postavenia; 

ü široké pracovné kontakty so vzdelávacími inštitúciami v zahraničí; 
ü viacročné skúsenosti s implementáciou výchovného programu školy 

opierajúceho sa o systém Tvorivého humanistického vyučovania; 
ü verejné oceňovanie žiakov; 
ü výučba cudzích jazykov od MŠ; 
ü prepracovaná koncepcia zvyšovania čitateľskej gramotnosti a s 

dôrazom na rozvoj materinského jazyka;  
ü viacročné skúsenosti s realizáciou vyučovania 4 cudzích jazykov 

prostredníctvom rozšíreného vyučovania CJ;  
ü výsledky dosahované v Celoslovenskom meraní vedomostí žiakov 9. 

ročníkov dlhodobo nadpriemer;   
ü podporovanie rozvoja talentu žiakov so športovým, umeleckým, 

prírodovedným zameraním cestou zapájania do súťaží, olympiád 
školských prehliadok a v nich dlhodobo dosahované dobré výsledky 
aj na úrovni kraja či republiky [hlavne v oblasti športu];  

ü široká škála ponúkaných nepovinných a voliteľných predmetov;  
ü možnosť zvyšovania digitálnej gramotnosti žiakov a pedagógov;  
ü skúsenosti s prácou s talentovanými žiakmi a žiakmi s nadaním;  
ü skúsenosti s prácou s integrovanými žiakmi a žiakmi s poruchami 

učenia a správania spojené s poskytovaním služieb asistenta učiteľa; 
ü prepracovaný systém zvyšovania environmentálneho povedomia 

žiakov a verejností s dôrazom na regionálne špecifiká;  
ü prepracovaný systém BOZP a školy podporujúcej zdravý životný štýl; 
ü dobre vybudovaná základná infraštruktúra školy – kmeňové triedy, 

odborné učebne, športoviská – umiestnené v samostatných 
pavilónoch;  

ü veľmi dobre vybavená infraštruktúra v oblasti IKT;  
ü viacúčelový športový areál;  
ü vybudovaná školská, pedagogická knižnica s čitárňou so širokým 

knižničným fondom a obecná knižnica v priestoroch školy;  
ü estetická úroveň priestorov školy;  
ü rozpracovaný systém informovania a hodnotenia dosahovaných 

výsledkov verejnosťou – hlavne elektronickými médiami;  
ü striktne definované koncepčné zámery vychádzajúce z reálnych 

potrieb školy a ich ročný odpočet RaŠ;   
ü schopnosť školy získať mimorozpočtové zdroje cestou zapájania do 

širokej palety projektov, grantov a výziev;  
ü bezproblémové vzťahy v pracovnom kolektíve;  
ü plne kvalifikovaný pedagogický zbor školy;  
ü snaha pedagógov o inovatívnosť vo vyučovaní;   
ü schopnosť prilákať mladých kvalifikovaných pedagógov;   
ü priaznivá veková štruktúra pedagogického zboru – spojenie  

mladosti – inovatívnosti – skúsenosti;  
ü široká škála poskytovaných možností zmysluplného využívania 

voľného času žiakov formou záujmových útvarov a prostredníctvom 
ŠKD a ŠSZČ;  

ü pôsobenie 2 ZUŠ v priestoroch školy; 
ü kvalitné služby výchovného a kariérneho poradenstva; 
ü služby špeciálneho pedagóga, logopéda, logopedického asistenta, 

fyzioterapeuta priamo na škole a v MŠ; 
ü nadštandardná spolupráca s pedagogicko – psychologickým 

poradenstvom a sociálnou kuratelou; 
ü úzka spolupráca so zriaďovateľom školy; 
ü spolupráca s miestnymi športovými klubmi, obecnými a regionálnymi 

organizáciami a inštitúciami; 
ü otvorenosť školy verejnosti – využívanie učebne výpočtovej techniky, 

jazykovej učebne, telocvične, športového areálu, školskej jedálne a 
kuchyne;  

ü otvorenosť školy na zábavu a šport – rodičia, žiaci, ŠK98, TJ 
Považan, OZ Hugo, hasiči, ostatná verejnosť;  

ü organizovanie tradičných kultúrnych podujatí v obci [mikroregióne], 
akadémie, výstavy 

Slabé stránky: 
ü problém s kvalifikovanosťou pedagógov v niektorých oblastiach 

vzdelávania; 
ü morálne opotrebované zbierky učebných pomôcok; 
ü problém prispôsobenia rozvrhu dochádzke žiakov zo širokého regiónu; 
ü nezodpovedajúce priestorové dispozície na vyučovanie TEV 

[telocvičňa]; 
ü vysoké náklady na prevádzku a údržbu technologicky zastaraných 

budov; 
ü pracovné preťaženie učiteľov [nahromadenie úloh, časová tieseň, 

nadbytočná administratíva, krátke prestávky, povinnosti mimo 
vyučovania,  

ü slabá motivovanosť žiakov na niektorých predmetoch;  
ü nedostatok priestorov na možnosť zriadenia ďalších odborných učební,

kabinetov;  
ü nevyhovujúca telocvičňa;  
ü klasické metódy a formy vyučovania u niektorých pedagógov;  
ü spolupráca s väčšinou rodičov spočíva len v informovanosti o výchovno 

– vzdelávacích výsledkoch ich detí, nedarí sa stmeliť rodičovské 
kolektívy a zapojiť ich do spoločného riešenia problémov, individuálne 
oslovení rodičia sú však ochotní pomôcť škole. 

 

Príležitosti: 
ü veľký záujem o vyučovanie cudzích jazykov a informatiky v danom 

geopriestore; 
ü dopyt zamestnávateľov po prepojení s odbornou praxou už od 

primárneho vzdelávania; 
ü pozitívna medializácia obce;  
ü dopyt verejnosti po športovom vyžití;  
ü široká ponuka grantov a financií z projektov a fondov;  
ü Pruské ako prirodzená spádová obec; 
ü široká škála možností ďalšieho vzdelávania zamestnancov;  

Ohrozenia: 
ü regresívny demografický vývoj; 
ü nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily hlavne v oblasti vzdelávania 

CJ; 
ü podpora malotriednych škôl zo strany MŠ SR; 
ü odchod žiakov školy do 8 ročných gymnázií; 
ü neschopnosť spolufinancovania pri podporených projektoch 

a programoch; 
ü nekritický prístup a znižovanie záujmu rodičov o výsledky ich detí; 
ü rozširovanie drogových závislostí u maloletých v spoločnosti; 



ü vybavenie školy modernou didaktickou technikou možnosť častejšieho 
nahrádzania klasických výchovno – vzdelávacích metód inovovanými 
formami;   

ü vysoká koncentrácia podobných inštitúcii v danom geopriestore; 
ü využitie možností prevádzkovania nových zariadení v podmienkach 

školy pre zvýšenie finančného benefitu školy 

ü nárast počtu žiakov s problémovým správaním, s poruchami učenia;  
ü vzťahy medzi deťmi, prehlbovanie sociálnych rozdielov;  
ü úpadok úrovne čítania a vyjadrovacích schopností;  
ü nedostatočné finančné aj morálne ocenenie učiteľa v spoločnosti  

b] Zameranie školy 
Vzhľadom na už rozpracované a implementované do vyučovania rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v ročníkoch 2. – 4. 
a v ročníkoch 6. – 8. budeme aj v nasledujúcich rokoch pokračovať v realizácii rozšíreného vyučovania. V rámci nového 
školského vzdelávacieho programu orientujeme našu výchovno – vzdelávaciu činnosť na poskytovanie všeobecného 
vzdelávania. Učivo v jednotlivých predmetoch je obohatené o témy praktického a kompetenčného obsahu a o prierezové 
témy. Dôraz kladieme nielen na teoretické nadobúdanie vedomosti, ale predovšetkým na ich využitie a aplikáciu v ďalšom 
štúdiu a v živote. ďalšou z prioritných oblastí na ktoré sa škola orientuje je rozvoj kompetencií žiakov v oblasti IKT.  

Vychádzajúc zo SWOT analýzy môžeme si zadefinovať nasledovnú hierarchiu oblastí zamerania školy:  

b1] „ŠKOLA ZÁKLADNÁ“ – ELEMENTÁRNE ZAMERANIE VZDELÁVANIA  
ü vychádza  z  druhu  poskytovaných  služieb  v  oblasti  školstva  a  je  najvšeobecnejšie  definovaným  primárnym  

zameraním školy;  
ü žiaci si osvojujú základy všeobecného vzdelania poskytovaného školou na štátom garantovanej úrovni;  
ü doplnenie štátneho vzdelávacieho programu a tým odlišnosti a špecifiká Vzdelávacieho programu školy HUGO od 
ü iných škôl podobného druhu je predmetom tohto dokumentu a plne rešpektuje požiadavky „trhu“ – žiakov, 

rodičov, pedagógov a verejnosti;  
ü kvalitatívna úroveň elementárneho vzdelávania v podmienkach školy je garantovaná kvalitou disponibilnými 

kvalifikovanými ľudskými zdrojmi, kvalitne vybudovanou vzdelávacou infraštruktúrou a adekvátnymi priestorovými 
dispozíciami 

b2] „VALAŠSKÁ ŠKOLA MRAVOV STODOLA“ – HODNOTOVÉ ZAEMRANIE VZDELÁVANIA  
ü budovanie pozitívnej hodnotovej orientácie žiakov je neoddeliteľnou zložkou realizácie výchovno – vzdelávacieho 

procesu v  podmienkach školy;  opiera sa o všeobecno – ľudský systém hierarchie  hodnôt  a  o tradičné hodnoty 
vidieka;  

ü hodnotovú orientáciu zameranie školy realizujeme pomocou metódy Tvorivého humanistického vyučovania, ktoré 
je implementované do všetkého pedagogického pôsobenia v podmienkach školy; 

ü hodnotové zameranie školy je orientované na rozvoj hodnôt tolerancie, znášanlivosti, dobra, ústretovosti, 
sebapoznania, sebaúcty, sebadôvery, naučení u žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby 
a práva ostatných, na pestovaní kvalitných medziľudských vzťahov, rozvíjaní sociálnych zručností potrebných pre 
život a spoluprácu; 

ü vybudovanie u žiakov hodnoty vzdelania prostredníctvom vzbudenia záujmu a potreby učiť sa v škole aj mimo nej 

b3] „ŠKOLA MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ“ – INTERAKTÍVNE ZAMERANIE VZDELÁVANIA  
ü edukačný proces na škole je realizovaný prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích foriem a metód [elektronické 

vzdelávanie, e – learningové vzdelávanie, interaktívne vzdelávanie, projektové vyučovanie, tvorivá dramatika...] 
vyučovania s využitím najmodernejšej didaktickej techniky s možnosťou viaczdrojových študijných materiálov 
[klasické zdroje: učebnica, pracovné zošity, odborná literatúra /školská a žiacka knižnica s čitárňou/ďalšie zdroje: 
internet, multimediá, edukačný software];  

ü žiaci sa stretnú v procese vzdelávania so širokou škálou vyučovacích stratégií, metód, foriem a informačných 
zdrojov čo vedie k možnosti vybrať si vzdelávanie „šité na mieru“ ich mentálnym a psychickým dispozíciám takým 
spôsobom, aby bol celý proces učenia sa individuálne čo najefektívnejší a dlhodobý;  

ü do procesu vzdelávania je prirodzene integrované využívanie najmodernejších informačno – komunikačných 
technológií [počítačové učebne, jazykové laboratóriá, dostupný internet, multimédiá, edukačný software], ktoré 
sú k dispozícii aj po skončení vyučovania; žiaci si môžu prakticky nacvičovať teoreticky získané vedomosti, čím sú 
vedení k samostatnosti a zvyšujú si svoju počítačovú gramotnosť;  

ü aby boli moderné technológie vzdelávania implementované do vyučovacieho procesu v podmienkach školy 
neustále pracujeme na systéme celoživotného kontinuálneho vzdelávania pedagógov hlavne v oblasti rozvoja 
pedagogických kompetencií a kompetencií pedagógov v oblasti IKT 

b4] „ŠKOLA ŠTVORJAZYČNÁ“ – JAZYKOVÉ ZAMERANIE VZDELÁVANIA 
ü v rámci tohto zamerania školy má žiak nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí, schopnosť 

kooperácie a kultivovanej argumentácie;  
ü v oblasti zvyšovania jazykových kompetencií žiakov škola doteraz ponúkala rozšírené vyučovanie cudzieho jazyka 

[každý žiak 2 cudzie jazyky] s možnosťou výberu zo štyroch svetových jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk, 
francúzsky jazyk a ruský jazyk;  

ü v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a rámci Školského vzdelávacieho programu HUGO pokračujeme v 
tomto jazykovom zameraní školy – prvý cudzí jazyk od 3. ročníka, druhý cudzí jazyk od 6. ročníka – tak, aby žiaci 
po skončení vzdelávania získali základnú úroveň A2 – Používateľ základov jazyka vo fáze využívania základných 
komunikačných nástrojov [prvý cudzí jazyk], respektíve úroveň A1 – Používateľ základov jazyka vo fáze 
objavovania a oboznamovania sa s jazykom [druhý cudzí jazyk] podľa Spoločného európskeho referenčného 



rámca;  
ü príprava na úspešné zvládnutie jazykového vzdelávania v podmienkach školy je realizovaná od predprimárneho 

vzdelávania v prostredí miestnej materskej školy, formou krúžkovej činnosti v oblasti oboznamovania sa s cudzím 
jazykom; následne pokračuje v  školskom prostredí  v  podmienkach primárneho vzdelávania  – formou krúžkovej  
činnosti [1. ročník] a následne zaradením nepovinného predmetu CJ [2. ročník]  

b5] „LÍDERSKÁ ŠKOLA“ – VZDELÁVANIE ZAMERANÉ NA KREOVANIE LÍDERSKÝCH POZÍCIÍ  
ü od primárneho vzdelávanie orientujeme naše výchovno – vzdelávacie snaženie na vyhľadávanie a následnú 

výchovu budúcich lídrov v spoločnosti, na mladých ľudí s potrebným vzdelaním, ľudí s pozitívnym hodnotovým 
systémom, ľudí s veľkou dávkou empatie ale aj s prirodzenou vecnou argumentáciou;  

ü toto zameranie školy realizujeme najmä prostredníctvom projektov na jednotlivých vyučovacích jednotkách, 
ročníkovými projektmi, celoškolskými projektmi, v podmienkach záujmovej činnosti a na verejných celoškolských 
zhromaždeniach 

b6] „OBECNÁ ŠKOLA“ – REGIONÁLNE ZAMERANIE  VZDELÁVANIA 
ü vzdelávanie umiestnené v konkrétnom prostredí – obec Pruské – ktoré si kladie za cieľ budovanie lokálneho 

patriotizmu, opierajúc sa o hlboké kultúrno – historické hodnoty regiónu;  
ü podanie  dostatočného  množstva  informácií  o  prostredí  v  ktorom  žiaci  žijú  s  prepojením  na  národ  a  Európu  s  

cieľom budovania regionálnej hrdosti a zodpovednosti; 
ü žiak s regionálnym povedomím požíva nielen práva a výhody života v občianskej komunite obce, ale je si vedomý 

aj povinnosti a zodpovednosť za svoje rozhodnutia a správanie 

b7] „NÁRODNÁ ŠKOLA“ – NÁRODNÉ ZAMERANIE VZDELÁVANIA   
ü budovanie národného povedomia u žiakov s dôrazom patriotizmus vychádzajúci z kultúrnych a historických 

koreňov odkazu sv. Cyrila a Metoda; 
ü formovanie národného povedomia je realizované vo všetkých predmetoch Školského vzdelávacieho programu 

HUGO najmä cez kreovanie vzťahu k štátnemu jazyku, cez zvyšovanie čitateľskej gramotnosti, prostredníctvom 
prezentácie tradičnej národnej kultúry, zvyklostí a hodnôt;  

ü pronárodné zameranie je realizované v duchu tolerancie a znášanlivosti k národnostným minoritám a k iným 
národom;  

ü výchovno – vzdelávaciu činnosť v tomto zameraní smerujeme tiež k príprave žiakov na občiansky život, ktorý si 
vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť situácie, aby boli vnútorne motivovaní 
k formovaniu tvorivého životného štýlu, aby sa zaangažovane podieľali sa na budovaní morálnej spoločnosti v 
úzkej kooperácii s rodinou, obcou a štátom, takto sa snažíme integrovať žiaka do kontextu občianskej spoločnosti 
ako občana, budúceho rodiča a voliča; 

b8] „ŠKOLA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI“ – INTERNACIONÁLNE ZAMERANIE VZDELÁVANIA  
ü budovanie európskej spolupatričnosti zamerané na rozvíjanie vzťahov a výmenu skúseností medzi inštitúciami, 

pedagógmi a žiakmi v Európskom priestore;  
ü toto zameranie je 5 rokov realizované v rámci výmeny žiakov medzi troma krajinami V4 – Slovensko, Česká 

republika a Poľsko;  
ü vzhľadom na vyučovanie 4 cudzích jazykov rozširujeme partnerstvo s európskymi školami [nemecky hovoriaca 

zóna, anglicky hovoriaca jazyková zóna, frankofónna zóna, rusky hovoriaca zóna] participovaním na 
medzinárodných projektoch, rozvíjaním kontaktov žiakov prostredníctvom elektronických médií [internet, 
videokonferencie], spoznávaním jednotlivých krajín s cieľom overenia komunikačných schopností žiakov v 
prirodzených jazykových a kultúrnych podmienkach 

b9] „ŠKOLA ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ“ – ZAMERANIE ORIENTOVANÉ NA POSKYTOVANIE VZDELÁVANIA  
    ŽIAKOM SO ŠPECIFICKÝMI VÝCHOVNÝMI A VZDELÁVACÍMI  
    POTREBAMI 

ü v rámci tohto zamerania školy smerujeme postoje žiakov k rešpektovaniu základných hodnôt morálky, humanity a 
vzájomných medziľudských vzťahov v oblasti práva a dôstojnosti jednotlivca bez ohľadu na rasu, vierovyznanie a 
presvedčenie;  

ü v rámci tohto zamerania programovo individuálne začleňujeme žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 
problémami do bežných tried;  

ü naším  cieľom je  vybudovať tolerantné  prostredie  voči  všetkým jedincom handicapovaným –  sociálne,  telesne  i  
psychicky aby mali rovnocenný prístup k vzdelaniu 

b10] „ŠKOLA V PRÍRODE“ – ENVIRONMENTÁLNE ZAMERANIE VZDELÁVANIA  
ü vybudovanie u žiakov pozitívneho vzťahu k prírodným hodnotám a k človeku, ako integrálnej súčasti prírody;  
ü environmentálne zameranie je neoddeliteľne začlenené do vyučovanie všetkých učebných predmetov;  
ü škola sa nachádza v bezprostrednej blízkosti CHKO Biele Karpaty, ktoré patrí do európskej sústavy chránených 

krajinných oblastí Natura2000; preto sa značná časť environmentálneho vzdelávania realizuje v tomto 
prirodzenom prostredí, aby žiaci spoznávali vzácne biotopy nachádzajúce sa na jej prostredí;  

ü toto zameranie realizujeme hlavne na predmetoch prírodoveda, biológia, prírodopis ale aj v rámci ostatných 
učebných predmetov [vo vyučovaní v „prírodných učebniach“, ktoré sa nachádzajú v priestoroch školského parku 
[priamo v areáli školy], ďalej prostredníctvom projektov s environmentálnou tematikou, besedami v úzkej 
spolupráci s pracovníkmi CHKO, ekologickými aktivistami a v mimoškolskej záujmovej činnosti 



b11] „BEZPEČNÁ ŠKOLA“ – ZAMERANIE VZDELÁVANIA NA BEZPEČNOSŤ, OCHRANU ZDRAVIA A NA PREVENCIU  
                                              ZÁVISLOSTIAM 

ü týmto  zameraním  vkladáme  do  nášho  Školského  vzdelávacieho  programu  HUGO  prvky  prevencie  sociálno  –  
patologických javov v škole prostredí [prevenciu šikanovania, agresivity, užívania omamných a návykových látok]; 

ü výchova a vzdelávanie v duchu tohto zamerania školy je orientovaná na budovanie a rozvíjanie primárnych prvkov 
bezpečného konania a správania [v škole, na cestách, v spoločnosti, pri oddychu...] žiakov s cieľom vybudovania 
bezpečnej komunity;  

ü toto zameranie školy je integrálne začlenené do vyučovania všetkých učebných predmetov, je to vlastne 
„vyučovací štýl“ a je doplňované prostredníctvom odborných besied, kurzov, vysielaním školského rozhlasu, 
cestou konzultácii s výchovným a kariérnym poradcom 

b12] „ŠKOLA PRAKTICKÁ“ – PRAKTICKÉ ZAMERANIE  VZDELÁVANIA 
ü zameranie orientované na prepojenie teoretickej časti vzdelávania s praktickou zložkou a na rozvoj manuálnych 

kompetencií žiakov v súlade s potrebami pracovného trhu v regióne;  
ü v  tomto  zameraní  školy  sa  orientujeme  na  praktické  zručnosti  a  pracovné  návyky,  aplikácie  teoretických  

vedomostí premietať do experimentov, praktických cvičení, rozborov, exkurzií a samostatných rozhodovaní;  
ü  naším cieľom je získané vedomosti a zručnosti z niektorých vzdelávacích oblastí [informačnej a komunikačnej 

technológie] aplikovať v celej škále odvetví – napr. v humanitných a prírodných oblastiach, jazykovej oblasti aby 
sme žiaka kreovali ako človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného pracovať v tíme, ktorý vie pochopiť nutnosť 
celoživotného vzdelávania 

b13] „UMELECKÁ ŠKOLA“ – UMELECKÉ ZAMERANIE VZDELÁVANIA 
ü zameranie orientované na individuálnu prácu so žiakmi nadanými v umeleckých oblastiach;  
ü u všetkých žiakov sa snažíme vybudovať cit pre „krásno“ a estetiku;  
ü toto zameranie je realizované budovaním celkovej „estetickej klímy“ v podmienkach školy 

b14] „ŠKOLA KALOKAGATIE“ – ŠPORTOVÉ ZAMERANIE VZDELÁVANIA 
ü v tomto zameraní „oprašujeme“ grécku kalokagatiu, ako harmonickú symbiózu vedy a telesných schopností;  
ü vzdelávanie v tomto zameraní je prostredníctvom šírenia a popularizácie netradičných športov – hokejbal, florbal, 

streetbal, badminton, aerobic, cezpoľný beh – v podmienkach školy prostredníctvom vyučovania telesnej výchovy 
a cez širokú paletu športovej záujmovej činnosti 

b15] „ŠKOLA RELAXU“ – ZAMERANIE NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE 
ü poskytnutie širokej škály mimovyučovacích vzdelávacích aktivít pre žiakov školy a verejnosť;  
ü za  týmto  cieľom  sme  otvorili  Školské  stredisko  záujmovej  činnosti  pri  našej  školy,  ktoré  zastrešuje  všetky  

oddychové, relaxačné a voľnočasové vzdelávacie, športové a kultúrne aktivity žiakov školy a záujemcov z celého 
regiónu 

b16] „ŠKOLA OTVORENÁ“ – ZAMERANIE NA CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 
ü našu školou budujeme v úzkej spolupráci s rodičmi, s Radou školy, so zriaďovateľom a širokou verejnosťou, aby 

sme poskytli priestor pre vzdelávanie v podmienkach školy čo najširšej vzorke záujemcov – vzdelávanie je 
realizované hlavne v rámci kurzov a seminárov;   

ü otvorenosť školy chápeme ako priestor pre prijímanie podnetov [cez rozhovory, komunitné plánovanie, 
dotazníkové a anketové prieskumy, schránka dôvery] aby sa dynamicky odstraňovali možné „trecie plochy“ vo 
fungovaní školy;  

ü otvorenosť školy – to je aj prezentovanie školy na verejnosti – cez postoje žiakov, názory rodičov, školskú 
internetovú stránka, médiá, školský časopis, dni otvorených dverí, výstavky žiackych prác, školské nástenky, 
prezentácie výsledkov činnosti na verejnosti, kultúrne akadémie a pod.;  

ü toto zameranie realizujeme tiež našou permanentnou pripravenosťou na vzájomný dialóg so žiakmi založenom na 
korektnej partnerskej báze 

c] Stupeň vzdelania  

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 
 
33..  PPrrooffiill  aabbssoollvveennttaa  
Je založený na kľúčových spôsobilostiach [kompetenciách], ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí a 
hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, 
začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie 
v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.  

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej 
praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale 
majú  potenciálnu  vlastnosť neustále  sa  rozvíjať [a  preto  môžu  byť základom  celoživotného  učenia  sa  a  osobnej  
flexibility]. Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho [školského] vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako 
aj neinštitucionálneho [informálneho] vzdelávania. 

Jednotlivé kľúčové spôsobilosti [kompetencie] sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú nadpredmetový programový 



charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho 
programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v rámci školy.  
Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho [primárneho] vzdelávania absolvent nižšieho 
sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie [spôsobilosti]: 

a] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] k celoživotnému vzdelávaniu absolvent: 
ü uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja;  
ü dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a 

informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa;  
ü dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať;  
ü kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti. 

b] Vo sfére sociálnych komunikačných kompetencií [spôsobilostí] absolvent: 
ü dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má 

adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie;  
ü efektívne využíva dostupné informačno – komunikačné technológie;  
ü vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk;  
ü dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch;  
ü chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, 

založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.  

c] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] uplatňovania základného matematického myslenia a 
 základných schopností poznávať v oblasti vedy a techniky absolvent: 

ü používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách;  
ü používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie [vzorce, modely, štatistika, 

diagramy, grafy, tabuľky];  
ü používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť 

získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

d] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] v oblasti informačných a komunikačných technológií absolvent: 
ü má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja;  
ü používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou;  
ü dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí;  
ü je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá;  
ü dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 

e] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] riešenia problémov absolvent: 
ü uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko – kritickom a tvorivom myslení;  
ü je otvorený [pri riešení problémov] získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje 

argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov;  
ü dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich 

rizika;  
ü má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 

f] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] občianskych absolvent:  
ü uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje 

princípy demokracie;  
ü vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. Spoločnosti;  
ü uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu 

práv iných;  
ü je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti;  
ü má  predpoklady  zainteresovane  sledovať a  posudzovať udalosti  a  vývoj  verejného  života  a  zaujímať k  nim  

stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia. 

g] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] sociálnych a personálnych absolvent: 
ü dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen 

celku;  
ü vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami;  
ü osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde 

dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov;  
ü dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v 

medziosobných vzťahoch. 

h] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] pracovných absolvent: 
ü dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne 

pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov;  
ü je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny;  
ü chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní;  
ü dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach. 



i] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] smerujúcich k iniciatívnosti a podnikavosti absolvent:   
ü dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, 

a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote. 

j] Vo sfére kompetencií [spôsobilostí] vnímania a chápania kultúry a vyjadrovania sa nástrojmi 
 kultúry absolvent:   

ü dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov 
výtvarného a hudobného umenia;  

ü dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky;  
ü uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti;  
ü cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície;  
ü pozná pravidlá spoločenského kontaktu [etiketu];  
ü správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám;  
ü je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

Absolvent našej školy by sa mal po ukončení stupňa vzdelávania ISCED 2 vyznačovať rozvinutou škálou osobnostných 
schopností [zručností a spôsobilostí]. Poznávacie schopnosti: najkomplexnejším vnímaním vecí a javov všetkými 
zmyslami; rozvojom motorických schopností; vlastnosťou efektívne uchovávať a reprodukovať informácie, rozvinutým 
analytickým, induktívnym, deduktívnym a kauzálnym myslením, rozvinutým syntetickým a analogickým myslením; 
schopnosťou hodnotiť veci, javy, seba a iných v oblasti racionálnej, estetickej a etickej; rozvinutou schopnosťou fluencie, 
flexibility, originality, elaborácie a transformácie. Citovo – emocionálne schopnosti. Motivačné schopnosti: rozvinuté 
pozitívne  záujmy,  potreby  a  túžby  so  snahou  realizovania  v  praktickom  živote.  Sociálne  schopnosti:  schopnosť žiť,  
pracovať a komunikovať s ľuďmi; tvoriť progresívne medziľudské vzťahy. Hodnotové schopnosti: osvojenie pozitívnych 
hodnôt a produktívnych spôsobov hodnotiaceho myslenia. Tvorivé schopnosti: kreatívne myslenie a život. Absolvent by 
mal  svojim  vystupovaním  robiť dobré  meno  škole.  Uvedomujúc  si  svoje  kvality,  schopnosti  a  možnosti  vie  nájsť svoje  
miesto  v  spoločnosti.  Nadobudnutými  kompetenciami  je  pripravený  uplatniť sa  v  ďalšom živote  a  v  zamestnaní  a  byť 
zodpovedný za svoje konanie. 

44..  PPeeddaaggooggiicckkéé  ssttrraattééggiiee    
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou 
individuálnych schopností. 
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si 
všímať ich  talent  v  jednotlivých  oblastiach  a  rozvíjať ho  do  maximálnej  možnej  miery.  Viac  budeme  preferovať 
samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

Naša pedagogická stratégia sa bude opierať o tieto formy a metódy pedagogickej práce: 
ü koncepčne sa opierame o Tvorivé humanistické vyučovanie;  
ü žiaci sú priebežne motivovaný k dosahovaniu dobrých výsledkov pravidelným verejným oceňovaním;  
ü využitie dostupnej didaktickej techniky a metodického materiálu;  
ü využívanie dostupného edukačného software a implementácie e – learningového vzdelávania, ktoré budú 

začlenené do väčšiny vyučovacích predmetov;  
ü v jednotlivých predmetoch budeme v rámci možností využívať tvorivú dramatiku, hranie rolí, metódu tvorivého 

riešenia problémov, skupinová práca, samostatná práca, projektové vyučovanie, elektronické vzdelávanie, 
praktickú výučbu...;  

ü k prehĺbeniu získaných poznatkov a zručností budú organizované predmetové exkurzie, odborné besedy, 
tematické poznávacie výlety rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy...;  

ü zvýšenie komunikačných schopností žiakov prostredníctvom tvorby a prezentácie vlastného projektu;  
ü pre zlepšenie podmienok pedagogického procesu budeme participovať na tvorbe a prezentácií projektov. 

Dôležitým  odporúčaním  do  budúcnosti  je  pre  nás  potreba  orientácie  na  pozitívne  hodnotenie  žiakov,  najmä  slabo  
prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ich 
rodičom a zamestnancom školy. 
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi široká. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov. 
Žiaci majú o túto oblasť nášho pedagogického snaženia veľký záujem. Členovia krúžku Poznaj a chráň sa každoročne 
zapájajú  do  biologickej  olympiády  a  rôznorodých  ekologických  aktivít  [separovaný  zber,  Kúp  si  svoj  strom,  Škola  
podporujúca zdravie...]. Škola sa každoročne zapája do Environprojektu.  
V  oblasti  prevencie  drogových  závislostí  sa  zameriavame  na  besedy,  prednášky,  ale  aj  priamu  účasť v  aktivitách  
zameraných na oblasť predchádzania drogových závislostí [Nefajčiarska trieda, výtvarné a literárne súťaže s danou 
témou...].  

55..  ZZaabbeezzppeeččeenniiee  vvýýuuččbbyy  pprree  žžiiaakkoovv  ssoo  ššppeecciiáállnnyymmii  ppoottrreebbaammii  
V  oblasti  zabezpečenia  výučby  pre  žiakov  so  špeciálnymi  potrebami  sa  orientujeme  na  skupiny  žiakov:  so  zdravotným 
znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov s nadaním. 

a]  Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 



ü škola  v  rámci  svojich priestorových kapacít  a  ľudských zdrojov môže poskytovať vzdelanie  žiakom s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami učenia, s poruchami pohybového aparátu, imobilným 
žiakom, žiakom s poruchou sluchu [na úrovni vzdelávania ISCED 1];  

ü v blízkej budúcnosti prebehne komplexná prestavba všetkých pavilónov školy na bezbariérové. Prestavba v sebe 
zahŕňa vybudovanie;  

ü škola spolupracuje s nasledujúcimi inštitúciami: pedagogicko – psychologická poradňa, špeciálno – pedagogická 
poradňa, klinický logopéd, pediater, detský psychiater, špeciálna základná škola;  

ü interne škola zabezpečuje nasledovných pracovníkov pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením: 
špeciálny pedagóg, školský psychológ, surdopéd, výchovný poradca, asistent učiteľa. V rámci externých kapacít 
škola môže zabezpečiť nasledovné pozície pre vytvorenie podmienok pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 
logopéd, psychológ, psychiater, detský lekár, rehabilitačná sestra, špeciálny pedagóg;  

ü pre zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením škola komunikuje a spolupracuje s 
rodinou žiaka;  

ü v prípade aktuálnosti škola zabezpečí primerané učebnice a kompenzačné učebné pomôcky pre skupiny žiakov so 
zdravotným znevýhodnením;  

ü pre každé dieťa so zdravotným znevýhodnením škola, prostredníctvom špeciálneho pedagóga v spolupráci s 
rodinou, pediatrom, centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, vypracováva individuálny 
vzdelávací program žiaka, ktorý je prispôsobovaný osobným potrebám daného žiaka so zdravotným 
znevýhodnením; všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 
zodpovedali špeciálnym výchovno – vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka;  

ü pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov v plnej miere rešpektujeme odporúčania vyšetrení z centra 
pedagogicko  –  psychologického  poradenstva  a  prevencie.  Žiaci  sú  hodnotení  podľa  Metodických  pokynov  na  
hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stredných školách a podľa 
Metodických  pokynov  na  hodnotenie  a  klasifikáciu  žiakov  so  špeciálno  –  pedagogickými  potrebami  v  bežných  
základných školách. 

b]  Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 
ü škola v súčasnosti poskytuje štátom garantovanú podporu žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

[príspevok na stravu, sociálne štipendiá, príspevok na učebné pomôcky] 
ü v spolupráci s HuGa n. f. finančne prispieva žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia podľa aktuálnej 

potreby [učebné pomôcky, plavecký výcvik, predmetové exkurzie...] 

c]  Žiaci s nadaním: 
ü škola  dokáže  vytvoriť podmienky  pre  rozvoj  nadania  žiakov  v  oblasti  športu  [florbal,  hokejbal];  triedy  s  týmto  

zameraním budú vytvorené pri dostatočnom počte záujemcov, ktorí vyhovujú podmienkam zaradenia do 
športovej triedy; v súčasnosti v priestoroch školy pôsobí Centrum talentovanej mládeže, ktoré zastrešuje prácu so 
žiakmi s nadaním;  

ü škola má v súčasnosti nový viacúčelový športový areál s dobre rozpracovanou základnou infraštruktúrou; v blízkej 
budúcnosti pre toto určenie plánujeme zriadiť: posilňovňu pre kondičný tréning, posilňovňu v prírode a 
športovisko s umelým povrchom;  

ü aj v oblasti práce s nadanými žiakmi škola spolupracuje s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a 
prevencie;  

ü v oblasti práce s nadanými žiakmi škola úzko spolupracuje s trénermi, športovými úniami, Centrom talentovanej 
mládeže v Pruskom a miestnymi športovými klubmi [ŠK98, TJ Považan];  

ü pre zlepšenie podmienok vzdelávania žiakov s nadaním škola komunikuje a spolupracuje s rodinou žiaka. 

66..  ZZaaččlleenneenniiee  pprriieerreezzoovvýýcchh  ttéémm    
Prierezové témy: multikultúrna výchova, mediálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova sú 
začlenené do učebných predmetov podľa svojho obsahu a uvedené v učebných osnovách a časovo – tematických plánoch 
jednotlivých predmetov. Začlenenie týchto tém nebude prebiehať formou nového tematického celku. Prierezové témy sa 
budú prelínať s preberanými tematickými celkami jednotlivých predmetov. Keďže každá z prierezových tém zaberá veľmi 
široký okruh, stanovili sme si nasledovné ciele: 

a] MULTIKURTÚRNA VÝCHOVA 

Cieľom prierezovej témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA je spoznávanie rozličných tradičných aj nových kultúr a rozvoj 
tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávajú svoju kultúru 
aj  iné  kultúry,  históriu,  zvyky  a  tradície  ich  predstaviteľov,  rešpektujú  tieto  kultúry  ako  rovnocenné  a  dokáže  s  ich  
príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. 

Jej začlenenie do tematického celku bude v časovo – tematických plánoch označené takto: 
Prierezová téma č. Cieľ prierezovej témy 
MkV 1 Význam múzeí, knižníc a archívov 
MkV 2 Druhy písma a ich využitie 
MkV 3 Povesti, zvyky a tradície z nášho regiónu 
MkV 4 Ľudové kultúry a kultúrne tradície 
MkV 5 Zvyky a tradície v krajinách Európskej únie 
MkV 6 Zvyky a tradície najstarších civilizácii 



 

Včlenenie prierezovej témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 5. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
 
 

Podstatné mená mužského rodu – životné 
Spisovný jazyk a nárečia 
Ľudové rozprávky iných národov 
Príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie 
Uspávanky, ľudové piesne 
Povesti 

MkV 4 
MkV 4 
MkV 4 
MkV 3 
MkV 3 
MkV 3 

Dejepis Historické pramene 
Dom, byt, obec, mesto, ... , Európska únia 
Pamäť ľudstva 
Duchovný život človeka 
Remeselník 
Obchodník 
Človek v pohybe 

MkV 1 
MkV 3 
MkV 4 
MkV 4 
MkV 5 
Mkv 6 
MkV 6 

Občianska náuka História mojej rodiny, zvyky a tradície MkV 3 
Geografia Ako žijú ľudia na rôznych miestach Zeme MkV 4 
Matematika  Z histórie čísel MkV 2 
Výtvarná výchova Tradícia a identita [kultúrna krajina] 

Abstraktné umenie 
Podnety výtvarného umenia, ranokresťanské a byzantské umenie 

MkV 4 
MkV 5 
MkV 6 

Hudobná výchova Podnety hudby 
Prostredníctvom hudby spoznávame svoju hudobnú kultúru a kultúru iných krajín 

MkV 6 
Mkv 1 - 6  

Cudzí jazyk Multikultúrna spoločnosť 
Kultúra a umenie 
Obchod a služby 
Krajiny, mestá, miesta 

Mkv 1-  6 
MkV 4 
MkV 5 
MkV 5 

Náboženská výchova Boh si vyvoľuje svoj národ 
Boh vedie svoj ľud 

MkV 6 
MkV 6 

Strojopis Písanie na stroji a na počítači MkV2 

Včlenenie prierezovej témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 6. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Dejepis Od dediny k štátu 

Grécko bájí a skutočností 
Grécka a rímska kultúra 
Krajina Biblie 
V tieni katedrál 

MkV6 
MkV4 
Mkv6 
MkV4,6 
MkV4 

Geografia Obyvateľstvo v Austrálii  
Aboriginovia, objavenie Austrálie 
Kultúrna rôznorodosť, typy sídiel v Austrálii 
Austrália - kultúra, veda, šport, spoločenské zvyky, tradície 
Obyvateľstvo Ameriky - ich kultúra, umenie, veda, zamestnanie, zvyky 

MkV4 
MkV4 
MkV4 
 
MkV2 

Hudobná výchova Hudba minulosti a súčasnosť[TC] 
Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov [TC] 

MkV6 
MkV3 – 5 

Chémia Objavovanie chémie v našom okolí   
Zmesi a chemicky čisté látky   

MkV6,3 
MkV4 

Občianska náuka Minulosť a súčasnosť obce Mkv4 
Slovenský jazyk a literatúra Balada 

Bájka  
Povesť 

MkV3 
MkV3 
MkV3 

Svet práce Komunikácia v technike [TC] MkV2  
Výtvarná výchova Tradícia a identita [kultúrna krajina] 

Abstraktné umenie 
Podnety výtvarného umenia, ranokresťanské a byzantské umenie 

MkV4 
Mkv5 
MkV6 

Cudzí jazyk Multikultúrna spoločnosť 
Kultúra a umenie 
Obchod a služby 
Krajiny, mestá, miesta 

MkV1-6 
MkV4 
MkV5 
MkV5 

Včlenenie prierezovej témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 7. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Dejepis Kráľovstvo mnohých jazykov a mravov 

Príchod Slovanov 
Veľká Morava 
Kríza stredoveku 
Slovensko na hranici dvoch svetov 
Osvietený absolutizmus 

MkV6,4 
MkV6 
Mkv6 
MkV4,6 
MkV4,6 
MkV 6 

Hudobná výchova Hudobné prechádzky storočiami  
Pestrá paleta populárnej hudby 
Hudba na pomedzí 

MkV4,5 
MkV4,5 
MkV4,5 

Chémia Chemické prvky, ich názvy a značky 
  

MkV4 

Občianska náuka Sociálne zmeny v spoločnosti, ich príčiny Mkv4 



Prirodzený pohyb obyvateľstva a migrácia (príčiny, prejavy, dôsledky) 
Štruktúra obyvateľstva podľa rás, náboženstiev, národov, jazykov 
Multikulturalizmus 

Mkv4 
Mkv5,6 
Mkv4 

Slovenský jazyk a literatúra Ľudová a umelá balada 
Obrazy zo spoločenských a kultúrnych pomerov  na začiatku 19. storočia 
Štúrovská literatúra 
 

MkV3 
MkV4 
MkV4 

Geografia Vznik kultúr, rasy, náboženstvá (Afrika, Ázia)  
Mestá, štáty, obyvateľstvo v Afrike a Ázii 
 

MkV6 
MkV6 

Výtvarná výchova Tradícia a identita [kultúrna krajina] 
Abstraktné umenie 
Podnety výtvarného umenia, ranokresťanské a byzantské umenie 

MkV4 
Mkv5 
MkV6 

Cudzí jazyk Multikultúrna spoločnosť 
Kultúra a umenie 
Obchod a služby 
Krajiny, mestá, miesta 

MkV1-6 
MkV4 
MkV5 
MkV5 

Včlenenie prierezovej témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 8. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Dejepis Anglicko v 17. Storočí 

Francúzsko v 17. Storočí 
Moderný slovenský národ 
Rakúsko – Uhorsko (TC) 

MkV6, 
MkV6 
MkV6 
MkV4,6 

Občianska náuka Formy vlády MkV5 
Výchova umením Tradícia a identita 

Prieniky umenia (TC) 
MkV4,5 
MkV4,5 

Slovenský jazyk a literatúra Štúrovská literatúra 
 

MkV4 
 

Geografia Oblasti Európy a EU 
Obyvateľstvo Európy 

MkV5 
MkV6 

Náboženská výchova  Kultúra života MkV4 
Cudzí jazyk Multikultúrna spoločnosť 

Kultúra a umenie 
Obchod a služby 
Krajiny, mestá, miesta 

MkV1-6 
MkV4 
MkV5 
MkV5 

Včlenenie prierezovej témy MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 9. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Dejepis Európa v medzivojnovom období 

II. svetová vojna 
Súčasný svet 
Povojnový svet 

MkV4-5 
MkV4-5 
MkV4,5 
MkV4,5 

Výchova umením Tradícia a identita 
Prieniky umenia (TC) 

MkV4,5 
MkV4,5 

Biológia Dedičnosť a premenlivosť organizmov (TC) 
Životné prostredie organizmov a človeka 

MkV5,6 
MkV5,6 

Slovenský jazyk a literatúra Literatúra – Jar Adély Ostrolúckej MkV4 
Geografia Národné parky a pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO 

Obyvateľstvo a sídla 
MkV5,6 
MkV5,6 

Cudzí jazyk Multikultúrna spoločnosť 
Kultúra a umenie 
Obchod a služby 
Krajiny, mestá, miesta 

MkV1-6 
MkV4 
MkV5 
MkV5 

b] MEDIÁLNA VÝCHOVA 

Cieľom prierezovej témy MEDIÁLNA VÝCHOVA je naučiť žiakov zmysluplne využívať média, vytvoriť si vlastný názor na 
ponúkané informácie, uvedomiť si negatívne vplyvy médií na rozvoj vlastnej osobnosti.  

Jej začlenenie do tematického celku bude v časovo – tematických plánoch označené takto: 
Prierezová téma č. Cieľ prierezovej témy 
MdV 1 Rozlišovanie pozitívnych a negatívnych vzorov v masmédiách 
MdV 2 Komunikačné šumy a ich šírenie cez médiá 
MdV 3 Vplyv médií na rozvoj komunikácie 
MdV 4 Pozitívne a negatívne využitie médií   

 

Včlenenie prierezovej témy MEDIÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 5. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Slovenský jazyk a literatúra Predložky, väzba s pádom 

Filmová rozprávka 
MdV 4 
MdV 1 

Dejepis Rozhlas, televízia, internet, e – mail 
Fotografia, rodinný album 
Typy krajín na Zemi 

MdV 1 
MdV 3 
MdV 3 

Výtvarná výchova Úprava digitálneho obrazu MdV 3 



Podnety filmu a videa MdV 3 
Etická výchova Pravidlá rozhovoru – prekážky v komunikácií 

Pravda a lož – komunikácia v pravde 
MdV 2 
MdV 2 

Cudzí jazyk Vzdelávanie a práca 
Človek a spoločnosť 
Obchod a služby 

MdV 2- 4 
MdV 2,3 
MdV 2,3 

Informatika Informácie okolo nás 
Komunikácia prostredníctvom IKT 
Informačná spoločnosť 

MdV 2,3 
MdV 2,3 
MdV 2,3 

Včlenenie prierezovej témy MEDIÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 6. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Etická výchova Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre  [TC] MdV1 

Fyzika Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies [TC] 
Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  [TC] 

MdV4 
MdV4 

Hudobná výchova Hudba minulosti a súčasnosť[TC] 
Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov [TC] 

MdV 3 
MdV 3 

Informatika Informácie okolo nás [TC] 
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie [TC] 
Princípy fungovania IKT [TC] 
Informačná spoločnosť [TC] 

MdV1 
MdV3 
MdV2 
MdV4 

Náboženská výchova Pravda v etike, médiá MdV2, 4 
Cudzí jazyk Vzdelávanie a práca 

Človek a spoločnosť 
Obchod a služby 

Mdv2 -4 
Mdv2,3 
MdV2,3 

Včlenenie prierezovej témy MEDIÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 7. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Technika Grafická komunikácia MdV4 

Výtvarná výchova Úprava digitálneho obrazu 
Podnety filmu a videa 
 

MdV3 
MdV4 

Hudobná výchova Pestrá paleta populárnej hudby MdV 3 
Informatika Informácie okolo nás [TC] 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie [TC] 
Princípy fungovania IKT [TC] 
Informačná spoločnosť [TC] 

MdV1 
MdV3 
MdV2 
MdV4 

Dejepis  Kníhtlač 
Objavitelia a dobyvatelia 

MdV3  
MdV 2 

Cudzí jazyk Vzdelávanie a práca 
Človek a spoločnosť 
Obchod a služby 

Mdv2 -4 
Mdv2,3 
MdV2,3 

Včlenenie prierezovej témy MEDIÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 8. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Sopečná činnosť MdV4,2 

Výchova umením Zvuk a obraz – jazyk umenia MdV3,4 

Informatika Informácie okolo nás [TC] 
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie [TC] 
Princípy fungovania IKT [TC] 
Informačná spoločnosť [TC] 

MdV1 
MdV3 
MdV2 
MdV4 

Chémia Periodická sústava prvkov MdV1 
Cudzí jazyk Vzdelávanie a práca 

Človek a spoločnosť 
Obchod a služby 

Mdv2 -4 
Mdv2,3 
MdV2,3 

Včlenenie prierezovej témy MEDIÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 9. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Základné životné procesy organizmov (TC) MdV4,2 

Výchova umením Zvuk a obraz – jazyk umenia MdV3,4 

Dejepis Československo za železnou oponou MdV2,4 
Občianska náuka Ekonomický život v spoločnosti MdV2,4 
Cudzí jazyk Vzdelávanie a práca 

Človek a spoločnosť 
Obchod a služby 

Mdv2 -4 
Mdv2,3 
MdV2,3 

 

c] ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
Cieľom prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA je pomôcť žiakom pochopiť súvislosti medzi vývojom ľudskej 
populácie  a  vzťahom  k  prostrediu  v  rôznych  oblastiach  sveta;  vlastnú  zodpovednosť vo  vzťahu  k  prostrediu;  rozvíjať 
spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia, uvedomovať si spoluzodpovednosť za životné prostredie, vnímať 
život ako najvyššiu hodnotu. 



Jej začlenenie do tematického celku bude v časovo – tematických plánoch označené takto: 
Prierezová téma č. Cieľ prierezovej témy 
EnV 1 Vplyv vynálezov na životné prostredie 
EnV 2 Zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijem 
EnV 3 Život ako najväčšia hodnota 
EnV 4 Zdravý životný štýl 
EnV 5 Estetické hodnoty prírodného prostredia 

Včlenenie prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 5. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia  Metódy a prostriedky skúmania v biológii 

Živočíchy žijúce vo vode a na brehu 
Les ako celok, vzájomné vzťahy 
Význam planktónu a vodných zelených rastlín 
Lesné obojživelníky a plazy 
Regionálne významné liečivé a chránené druhy polí a lúk 
Bezstavovce na poliach a lúkach 
Štruktúra lesa 
Vzájomné vzťahy a potravinové väzby 

EnV 1 
EnV 1- 3 
EnV 1,5 
EnV 2,3 
EnV 3,4 
EnV 3,4 
EnV 4 
EnV 5 
EnV 5 

Geografia Zem sa pohybuje 
Ako sa mení povrch Zeme 
Voda na Zemi 

EnV 2 
EnV 2 
EnV 2 

Dejepis Roľník 
Človek vládca prírody 

EnV 2 
EnV 2 

Občianska náuka Zdravý spôsob života EnV 4 
Etická výchova Etické aspekty ochrany prírody [celý tematický celok] EnV 2,3 
Slovenský jazyk a literatúra Rozprávanie s prvkami opisu 

Príbehy zo života detí 
EnV 2 
EnV 5 

Cudzí jazyk Človek a príroda EnV 2-4 
Svet práce Človek tvorca techniky   

Technické materiály, suroviny, výroba    
Pôda, osivo a sadivo    
Zeleninárstvo  

EnV 1 
EnV 2 
EnV 4 
EnV 4 

Výtvarná výchova Výtvarný jazyk 
Hravé skúmanie priestoru 

EnV 5 
EnV 5 

Matematika Stavba telies z kociek [pohľad zhora, zboku,..] 
 

EnV 2 

Včlenenie prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 6. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Život s človekom a v ľudských sídlach [TC] 

Základná štruktúra života [TC] 
Živé organizmy a ich stavba [TC] 
Stavba tela rastlín a húb [TC] 
Stavba tela bezstavovcov [TC] 

EnV1 – 5 
EnV1 – 5 
EnV1 – 5 
EnV1 – 5 
EnV1 - 5 

Dejepis Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi 
Prepožičiavanie pôdy 

EnV1,2 
EnV2 

Fyzika Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies [TC] 
Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  [TC] 

EnV2,5 
EnV1,2 

Geografia Orientácia na mape svetadielov 
Austrálske Alpy, Ayers Rock 
Rastlinstvo a živočíšstvo Ameriky 

EnV2 
EnV2 
EnV2 

Hudobná výchova Hudba minulosti a súčasnosť[TC] EnV5 
Chémia Objavovanie chémie v našom okolí   

Skúmanie vlastností látok   
Zmesi a chemicky čisté látky   
Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 

EnV1,4 
EnV2,4,5 
EnV2,5 
EnV3,4,5 

Náboženská výchova Hľadanie pravdy o svete [TC] EnV2,3,4 
Občianska náuka Región, v ktorom žijem EnV5 
Slovenský jazyk a literatúra Príbehy zo života v prírode EnV2 
Svet práce Pôda [TC] 

Poľné plodiny [TC] 
Druhy zeleniny 
Elektrická energia 

EnV2 
EnV2,4,5 
EnV4 
EnV3 

Matematika Aritmetický priemer 
Premena jednotiek dĺžky 
Obsah štvorca a obdĺžnika 

EnV4 
EnV4 
Env2 

Telesná výchova Pri všetkých činnostiach EnV2,4 
Cudzí jazyk Človek a príroda EnV2,4 

 

Včlenenie prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 7.ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Stavba tela stavovcov - TC                  

Človek a jeho telo - TC 
Zdravie a život človeka  - TC          

EnV1 – 
5 
EnV1 – 
5 



EnV1 – 
5 

Dejepis Banské mestá EnV1,2 
Fyzika Správanie sa telies v kvapalinách 

Správanie sa telies v plynoch 
EnV2 
EnV1,2 

Geografia Národné parky a púšte Afriky 
Hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní 

EnV2 
EnV2 

Etická výchova Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu  osobnosti EnV3 
Chémia Periodická sústava chemických prvkov 

Chemické väzby 
 

EnV1,2 
EnV1,2 

Výtvarná  výchova Výtvarný jazyk 
Hravé skúmanie priestoru 

EnV2,5 
EnV2,5 

Občianska náuka Región, v ktorom žijem EnV5 
Slovenský jazyk a literatúra Príbehy zo života v prírode EnV2 
Svet práce Význam a rozdelenie okrasných rastlín 

Črepníkové rastliny 
Viazačstvo a aranžovanie kvetov  

EnV2 
EnV5 
EnV5 

Matematika Percentá  
Telesá zložené z kvádrov a kociek 

EnV4 
Env2 

Telesná výchova Pri všetkých činnostiach EnV2,4 
Cudzí jazyk Človek a príroda EnV2,4 

Včlenenie prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v  8.ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Živá a neživá príroda 

Zem a jej stavba 
Minerály a horniny 
Geologické procesy Zeme  
Geologická história Zeme 
Podmienky života a vzťahy organizmov  

EnV2,3 
EnV2,3 
EnV2,3 
EnV2,3 
EnV2,3 
EnV2,3 

Dejepis Prvá svetová vojna EnV3,2 
Fyzika Práca. Energia. Teplo (TC) 

Magnetické a elektrické javy (TC) 
EnV2,1,4 
EnV1 

Geografia Podnebie, počasie, vodstvo, rastlinstvo v Európe EnV2 
Etická výchova Zdravie ako etická hodnota EnV3,4 
Chémia Chemické prvky a zlúčeniny 

Zloženie látok 
EnV2 
EnV1,2 

Výchova umením Zvuk a obraz – jazyk umenia (TC) 
Prieniky umení 

EnV5 
EnV5 

Technika Elektrická energia 
Technika – domácnosť – bezpečnosť (TC) 

EnV1,2,5 
EnV2 

Slovenský jazyk a literatúra Príbehy zo života v prírode EnV2 
Svet práce Okrasné záhradníctvo 

Skalka  
EnV1,2 
EnV5,2 

Matematika Slovné úlohy na obvod a obsah trojuholníka, lichobežníka, rovnobežníka 
Objem a povrch hranola 

EnV2 
Env2 

Telesná výchova Pri všetkých činnostiach EnV2,4 
Cudzí jazyk Človek a príroda EnV2,4 

Včlenenie prierezovej témy ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA do učebných predmetov v 9.ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Základné životné procesy organizmov (TC) 

Organizácia živej hmoty organizmov  (TC) 
Dedičnosť a premenlivosť organizmov (TC) 
Životné prostredie organizmov a človeka (TC) 

EnV2,3 
EnV2,3 
EnV2,3,4 
EnV2,3 

Dejepis Druhá svetová vojna 
Slovenská republika 1939-1945 

EnV3,2 
EnV3,2 

Fyzika Lom svetla. Zobrazovanie. Šošovka 
Akustika 
Jadrová energia 

EnV3 
EnV3 
EnV3,2 

Geografia Slovensko – povrch, vodstvo, podnebie 
Slovensko – obyvateľstvo a sídla 
Národné parky a pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO 

EnV2 
EnV2 
EnV2 

Matematika Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 
Súmernosť v rovine 

EnV2,5 
EnV2,5 

Chémia Chemické výpočty  
Organické látky                             

EnV2,1 
EnV1,2 

Výchova umením Zvuk a obraz – jazyk umenia (TC) 
Prieniky umení 

EnV5 
EnV5 

Náboženská výchova Zodpovednosť človeka za svet, v ktorom žije  (TC) EnV2 

Slovenský jazyk a literatúra Príbehy zo života v prírode EnV2 
Svet práce Pôda. Základy pestovania poľných plodín 

Zeleninárstvo. Bioprodukty 
Poľnohospodárske podniky. Poľnohospodárske povolania 
Sezónne práce. (praktická činnosť)  

EnV1,2 
EnV5,2 



Cudzí jazyk Človek a príroda EnV2,4 
Telesná výchova Pri všetkých činnostiach EnV2,4 

 

d] OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 
Cieľom prierezovej témy OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ je rozvíjať u žiakov sebapoznávanie, sebaúctu, 
sebadôveru, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pestovať 
kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom 
prevenciu sociálno-patologických javov v škole [prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových látok]. 

Jej začlenenie do tematického celku bude v časovo – tematických plánoch označené takto: 
Prierezová téma č. Cieľ prierezovej témy 
OaSR 1 Rozpoznávanie vlastných silných a slabých stránok, prijatie seba samého 
OaSR 2 Priateľstvo, jeho význam a hodnota 
OaSR 3 Úcta k druhému človeku 
OaSR 4 Význam sebaovládania a tolerancie v medziľudských vzťahoch 

Včlenenie prierezovej témy OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ do učebných predmetov v 5. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Etická výchova Sebahodnotenie – moje silné a slabé stránky 

Sebapoznanie – mapa môjho života 
Sebaúcta – strom sebaúcty 
Hodnota a jedinečnosť ľudskej bytosti 
Úcta k starším a chorým ľuďom 
Hľadanie dôvodov na pozitívne hodnotenie 
Sebaovládanie a pocit viny 

OaSR 1 
OaSR 1 
OaSR 1 
OaSR 3 
OaSR 3 
OaSR 3 
OaSR 4 

Náboženská výchova Sudcovia 
Priateľstvo 
Rodina, v ktorej žijem 
Prvé stránky Svätého písma – stvorenie sveta 
Najťažšia skúška Abraháma 
Sebaovládanie 

OaSR 1 
OaSR 2 
OaSR 3 
OaSR 3 
OaSR 4 
OaSR 4 

Občianska náuka Naši príbuzní, susedia, priatelia 
Generačné problémy v rodine 

OaSR 2 
OaSR 3 

Slovenský jazyk a literatúra Zhovárame sa 
Slovenské ľudové rozprávky 
Príbehy zo života detí 
Znelé a neznelé spoluhlásky 

OaSR 1 
OaSR 1 
OaSR1-4 
OaSR 2 

Dejepis Školská kronika 
Kategória historického času 
Letopočet 

OaSR 1 
OaSR 2 
OaSR 3 

Geografia Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta OaSR 2 
Výtvarná výchova Obalový dizajn OaSR 1 
Hudobná výchova Ako sa nám prihovára hudba OaSR1,2 
Cudzí jazyk Rodina [TC] 

Voľný čas [TC] 
Šport [TC] 
Človek a spoločnosť 
Zamestnanie 
Móda 

OaSR1-4 
OaSR1-4 
OaSR1-4 
OaSR1-4 
OaSR1-4 
OaSR 1 

Matematika Delenie viacciferným deliteľom 
Poradie počtových operácií, počítanie so zátvorkami 

OaSR 2 
OaSR 2,3 

Telesná výchova Pri všetkých činnostiach OaSR1,3,4 

Včlenenie prierezovej témy OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ do učebných predmetov v 6. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Život s človekom a v ľudských sídlach [TC] OaSR3,4 
Dejepis Staroveké Grécko - Olympijské hry 

Prepožičiavanie pôdy 
OaSR2 
OaSR3 

Občianska náuka Naši príbuzní, susedia, priatelia 
Generačné problémy v rodine 

OaSR 2 
OaSR 3 

Etická výchova Identifikácia a vyjadrenie vlastných citov  [TC] 
Kognitívna a emocionálna empatia, pochopenie druhých, vžitie sa do situácie druhých [TC] 
Zvládnutie asertivity  [ TC] 
Prosociálne správanie [TC]          

OaSR1 
OaSR1 - 4 
OaSR4 
OaSR1 - 4 

Fyzika Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies [TC] 
Sila a pohyb. Práca. Energia 

OaSR3 
OaSR 1 

Hudobná výchova Hudba minulosti a súčasnosť[TC] 
Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov [TC] 

OaSR3 
OaSR3,4 

Informatika Komunikácia prostredníctvom IKT OaSR4 
Matematika Riešenie jednoduchých rovníc OaSR2,3 
Náboženská výchova Konať v pravde [TC] OaSR1– 4 
Občianska náuka Obec, v ktorej žijem 

Obecná samospráva 
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca [TC] 

OaSR2 
OaSR4 
OaSR1– 4 

Slovenský jazyk a literatúra Príbehy zo života detí OaSR2,3 



Telesná výchova Pri všetkých činnostiach OaSR1-4 
Cudzí jazyk Rodina a spoločnosť 

Voľný čas a záľuby  
Šport  
Človek a spoločnosť 
Zamestnanie 
Móda a obliekanie 

OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 

Včlenenie prierezovej témy OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ do učebných predmetov v 7. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Človek a jeho telo - TC 

Zdravie a život človeka  - TC          
OaSR3,4 
OaSR3,4 

Geografia  Problémy a hlad v Afrike 
 

OaSR2,3 

Občianska náuka Terorizmus, jeho príčiny, dôsledky a vplyv na spoločnosť  
Ľudské práva a slobody.  
Občianske práva a povinnosti.  
Voľby, volebné právo, volebné princípy 

OaSR 3,4 
OaSR 3,4 
OaSR 3, 4 
OaSR 3,4 

Etická výchova 
Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity 

Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 

Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity 

Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 

Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu  osobnosti 
Vzťah k starým, chorým a k osobám so špecifickými  potrebami  

OaSR1 
OaSR1 - 4 
OaSR4 
OaSR1 – 4 
OaSR1 – 4 
OaSR1 - 4 

Informatika Komunikácia prostredníctvom IKT OaSR4 
Matematika Delenie zlomkov OaSR2,3 
Náboženská výchova Priebežne  OaSR1– 4 
Občianska náuka Obec, v ktorej žijem 

Obecná samospráva 
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca [TC] 

OaSR2 
OaSR4 
OaSR1– 4 

Slovenský jazyk a literatúra Zosmiešňovanie a kritika ľudských nerestí v bájkach   
 

OaSR4 

Telesná výchova Pri všetkých činnostiach OaSR1-4 
Cudzí jazyk Rodina a spoločnosť 

Voľný čas a záľuby  
Šport  
Človek a spoločnosť 
Zamestnanie 
Móda a obliekanie 
 

OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 

Včlenenie prierezovej témy OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ do učebných predmetov v 8. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia Živá a neživá príroda  

Zem a jej stavba 
Minerály a horniny  

OaSR3 
OaSR3 
OaSR 3 

Geografia  Afrika  a jej obyvateľstvo OaSR1 
Občianska náuka Štát a právo (TC) OaSR 1 -4 
Etická výchova Zdroje etického poznania 

Život ako etická hodnota 
Etické aspekty manželstva 
Ekonomické hodnoty a etika 
Dobré meno a pravda  

OaSR1 - 4 
OaSR1 – 4 
OaSR1 – 4 
OaSR1 – 4 
OaSR1 - 4 

Informatika Komunikácia prostredníctvom IKT OaSR4 
Matematika Slovné úlohy (využitie celých čísel) s praktickou tematikou OaSR2 
Náboženská výchova Kto som (TC); Ľudskosť (TC); Dôstojnosť a výkon (TC); Kultúra života (TC) OaSR1– 4 
Dejepis Osvietenstvo 

Prvá svetová vojna (TC) 
OaSR 3 
OaSR2,3 

Svet práce Elektrická energia OaSR3 
Technika Technika – domácnosť – bezpečnosť (TC) OaSR2 
Telesná výchova Pri všetkých činnostiach OaSR1-4 
Cudzí jazyk Rodina a spoločnosť 

Voľný čas a záľuby  
Šport  
Človek a spoločnosť 
Zamestnanie 
Móda a obliekanie 
 

OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 

 

 



Včlenenie prierezovej témy OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ do učebných predmetov v 9. ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Biológia  Základné životné procesy organizmov (TC) 

Organizácia živej hmoty organizmov  (TC) 
Dedičnosť a premenlivosť organizmov (TC) 
Životné prostredie organizmov a človeka (TC) 

OaSR3 
OaSR3 
OaSR 3 
OaSR 3 

Geografia   OaSR1 
Občianska náuka Ekonomický život v spoločnosti OaSR 1 -4 
Náboženská výchova  Pri všetkých tematických celkoch OaSR 1 -4 
Svet práce Sezónne práce. (praktická činnosť) OaSR 1- 4 
Matematika Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc OaSR2 
Telesná výchova Pri všetkých činnostiach OaSR1– 4 
Dejepis Drvá svetová vojna (TC) 

Československo v medzivojnovom období   
Súčasný svet 
Povojnový svet 

OaSR 3,2 
OaSR2,3 
OaSR2,3 
OaSR2,3 

FyzikaT Lom svetla. Zobrazovanie. Šošovka 
Akustika 

OaSR3 
OaSR3 

Chémia Organické látky                             OaSR 1 
Cudzí jazyk Rodina a spoločnosť 

Voľný čas a záľuby  
Šport  
Človek a spoločnosť 
Zamestnanie 
Móda a obliekanie 

OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 
OaSR 1-4 

 

e] DOPRAVNÁ VÝCHOVA 
Cieľom prierezovej témy DOPRAVNÁ VÝCHOVA je pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke, zvládnuť 
techniku chôdze a jazdy na bicykli, pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej 
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla. DOPRAVNÁ VÝCHOVA [DoV] – bude realizovaná formou 
kurzu s príslušníkom dopravnej polície v mesiaci jún v časovej dotácií 20 hodín. 

f] OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

Prierezová téma OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA [OŽaZ] sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 
napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom 
nášho štátu. Je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť im osvojiť si vedomosti a 
zručnosti v sebaochrane. Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Prierezová téma sa 
realizuje  obsahom:  riešenie  mimoriadnych  situácií  -  civilná  ochrana,  zdravotná  príprava,  pohyb  a  pobyt  v  prírode.  
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – táto téma bude tiež prebiehať formou kurzu v mesiacoch zadefinovaných v Pláne 
školy pre konkrétny školský rok. Bude rozdelená na teoretickú časť a praktickú časť. Celková časová dotácia na obe časti 
kurzu bude 12 vyučovacích hodín, rozložených v do dvoch dní.  

g] TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ 

Hlavným cieľom prierezovej témy TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ [TPaPZ] je, aby sa žiaci 
naučili  riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si 
hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.; vedieť prezentovať 
svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií, dokážu obhájiť svoj názor, 
konštruktívne diskutovať. TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ [TPaPZ]  –  bude  realizovaná  v  
jednotlivých učebných predmetoch. Niektoré námety pre tvorbu a prezentáciu vlastného projektu žiakov 5. ročníka: 
Dejepisná mapa; Dopravný prostriedok budúcnosti; Moje vlastné písmo; Komiks; Spolupráca v rodine; Zdravý životný štýl; 
Voľný čas; Les v okolí našej obce; Dreviny v našej obci; Liečivé rastliny v mojom okolí; Najkrajšie miesto na Zemi, 
Zeleninárstvo  
Niektoré námety pre tvorbu a prezentáciu vlastného projektu žiakov 6. ročníka : Ako sa žilo v stredoveku; Môj obľúbený 
hit;  Druhy  pôdy;  Zeleninárstvo;  Najkrajšie  miesta  v  Austrálií;  Najkrajšie  miesta  v  Amerike;  Naša  obec  –  jej  história  
a súčasnosť; Európska únia 
Niektoré námety pre tvorbu a prezentáciu vlastného projektu žiakov 7. ročníka : technický výkres; Tvorba historického 
prameňa; Známa osobnosť Uhorského kráľovstva; Významná osobnosť Habsburskej monarchie; prírodné a kultúrne 
zaujímavosti; hasenie horiacich látok; parlamentné voľby,.. 
Niektoré námety pre tvorbu a prezentáciu vlastného projektu žiakov 8. ročníka: Život na konci 19. storočia; Územné 
zmeny v Európe po prvej svetovej vojne; Východná Európa; Súdny proces; Vznik kyslých dažďov a ich vplyv na životné 
prostredie,.. 
Niektoré námety pre tvorbu a prezentáciu vlastného projektu žiakov 9. ročníka: Podnikateľ z nášho regiónu; 
Globalizácia; Terorizmus; Globálne otepľovanie; Pamiatky UNESCO;... 
 



h] REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna 
výchova, no hlbšie sa  zaoberá kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky. 
Cieľom  prierezovej  témy  je  vytvárať u  žiakov  predpoklady  na  pestovanie  a  rozvíjanie  citu  ku  krásam  svojho  regiónu,  
prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Základom našej kultúrnej 
identity je tradičná ľudová kultúra ; využitie danosti regiónu; spoznávanie tradičných ľudových remesiel; 
ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie staviteľských pamiatok v 
regióne, obci; tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry; skúmanie vlastnej kultúry; spoznávanie inej kultúry v oblasti 
ľudových tradícií. 

Jej začlenenie do tematického celku bude v časovo – tematických plánoch označené takto: 
Prierezová téma č. Cieľ prierezovej témy 
RgV 1 Môj rodný kraj (obec, mesto, región) 
Rgv  2 Turisticky a historicky atraktívne miesta na Slovensku 
RgV 3 Tradičné ľudové umenie 
RgV 4 Tradície spojené s náboženskými sviatkami 
RgV 5 Folklórne tradície 
RgV 6 Významné osobnosti z oblasti kultúry a histórie Slovenska 

Včlenenie prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA do učebných predmetov v 5. 
ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Slovenský jazyk a literatúra 
 
 

Príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie 
Uspávanky, ľudové piesne 
Povesti 

RgV3,5 
RgV3,5 
RgV3,5 

Dejepis 
 

Dom, byt, obec, mesto, ... 
 

RgV1 
 

Občianska náuka História mojej rodiny, zvyky a tradície RgV1 
Výtvarná výchova Tradícia a identita – výtvarné reakcie na rôzne typy ornamentov 

Výtvarný jazyk- negatív a pozitív v plošnom vyjadrení 
Podnety výtvarného umenia, ranokresťanské umenie 

RgV 5 
RgV 3 
RgV 4 

Hudobná výchova Prostredníctvom hudby spoznávame svoju hudobnú kultúru a kultúru iných krajín RgV3,5  
Cudzí jazyk Domov a bývanie 

Môj svet 
Rodina a spoločnosť 

RgV 1 
RgV 6 
RgV3,4 

Náboženská výchova Liturgické symboly, úkony, slávnosti,.... RgV4 

Včlenenie prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA do učebných predmetov v 6. 
ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Hudobná výchova Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov [TC] RgV3,5 
Chémia Objavovanie chémie v našom okolí   RgV1 

 
Občianska náuka Minulosť a súčasnosť obce RgV1 
Slovenský jazyk a literatúra Balada 

Bájka  
Povesť 

RgV5 
RgV5 
RgV5 

Výtvarná výchova Podnety výtvarného umenia – stredoveké umenie 
Podnety architektúry – urbanizmus, plán mesta 
Podnety tradičných remesiel – košikárstvo  

RgV4 
RgV1 
RgV3 

Cudzí jazyk Čas a miesta 
Domov a bývanie 
Človek a spoločnosť 

RgV1 
RgV1 
RgV6 

Včlenenie prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA do učebných predmetov v 7. 
ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Hudobná výchova Hudobné prechádzky storočiami 

Hudba na pomedzí 
RgV4 – 6 
RgV 6 

Svet práce Viazačstvo a aranžovanie kvetov RgV4 
 

Technika Človek a technika RgV6 
Slovenský jazyk a literatúra Poézia 

Poviedky a novely zo života detí 
RgV5,6 
RgV5,6 
 

Dejepis Osvietenský absolutizmus (Bel, Kollár ) 
Historické pamiatky obce 

RgV6 
RgV1 
 

Cudzí jazyk Záľuby 
Domov a bývanie 
Rodina  a spoločnosť 

RgV3,5 
RgV1 
RgV6 



Rodinné, cirkevné a štátne sviatky 
Moja krajina, moje mesto 

RgV 4 
RgV1 

Fyzika Meteorológia  RgV2 

Náboženská výchova Svetové náboženstvá RgV 4 

Včlenenie prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA do učebných predmetov v 8. 
ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Výchova umením Zvuk a obraz – jazyk umenia 

Tradícia a identita 
Prieniky umením 

RgV3 
RgV3,4 
RgV3,4 

Dejepis Moderný slovenský národ 
Hospodárstvo a jeho charakter na Slovensku 

RgV1,6 
RgV1 

Náboženská výchova Prežívanie liturgického obdobia sviatkov RgV4 
Slovenský jazyk a literatúra Poézia 

Poviedky a novely zo života detí 
RgV5,6 
RgV5,6 
 

Cudzí jazyk Záľuby 
Domov a bývanie 
Rodina  a spoločnosť 
Rodinné, cirkevné a štátne sviatky 
Moja krajina, moje mesto 

RgV3,5 
RgV1 
RgV6 
RgV 4 
RgV1 

Včlenenie prierezovej témy REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA do učebných predmetov v 9. 
ročníku: 

Predmet Tematický celok [učivo] Cieľ 
Výchova umením Zvuk a obraz – jazyk umenia 

Tradícia a identita 
Prieniky umením 

RgV3 
RgV3,4 
RgV3,4 

Dejepis Československo v medzivojnovom období   
Európa v medzivojnovom období 
Slovenská republika 1939-1945 
Československo za železnou oponou 

RgV1,6 
RgV1,6 
RgV1,6 
RgV1,6 

Náboženská výchova Prežívanie liturgického obdobia sviatkov RgV4 
Slovenský jazyk a literatúra Poézia 

Poviedky a novely zo života detí 
RgV5,6 
RgV5,6 
 

Cudzí jazyk Záľuby 
Domov a bývanie 
Rodina  a spoločnosť 
Rodinné, cirkevné a štátne sviatky 
Moja krajina, moje mesto 

RgV3,5 
RgV1 
RgV6 
RgV 4 
RgV1 

 
 

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. Hodnotenie žiakov  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. Hodnotenie školy  

11..  HHooddnnootteenniiee  vvzzddeelláávvaaccíícchh  vvýýsslleeddkkoovv  pprrááccee  žžiiaakkoovv  
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, 
ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je 
tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotenie nebude chápané iba v rámci 
klasifikačnej stupnice, ale neoddeliteľne späté aj s verejným morálnym a vecným oceňovaním žiakov. 
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy 
možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 
Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou 
hodnotiaceho portfólia.  

Práce v hodnotiacom portfóliu v 5. ročníku 
ü Povinné: 4 štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná a výstupná previerka 

1 písomná slohová práca zo slovenského jazyka 



4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 
3 praktické cvičenia z biológie 
4 diela spracované do čitateľského denníka 

ü Priebežné tematické previerky z jednotlivých predmetov 
 prezentácia zvolených predmetových projektov 
 záverečné testy z jednotlivých predmetov [ev. riaditeľské testy z jednotlivých predmetov] 

ü Doplnkové účasť na vedomostných a športových súťažiach 
 aktivity žiakov zamerané na skvalitnenie školského prostredia 
 aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 6. ročníku 
ü Povinné: 4 štvrťročné písomné práce z matematiky 

2 písomné slohové práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 
5 diel spracovaných do čitateľského denníka 
3 praktické cvičenia z biológie 
3 laboratórne cvičenia z chémie 
3 známkované projekty z fyziky 

ü Priebežné tematické previerky z jednotlivých predmetov 
 prezentácia zvolených predmetových projektov 
 záverečné testy z jednotlivých predmetov [ev. riaditeľské testy z jednotlivých predmetov] 

ü Doplnkové účasť na vedomostných a športových súťažiach 
 aktivity žiakov zamerané na skvalitnenie školského prostredia 
 aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia 
 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 7. ročníku 
 

ü Povinné:  4  štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná a výstupná previerka 
2 písomné slohove práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 

      5 diel spracovaných do čitateľského denníka 
5 praktických cvičení z biológie 
3 známkované projekty z fyziky 
3 laboratórne cvičenia z chémie 
 
ü Priebežné: Tematické previerky z jednotlivých predmetov 

     Prezentácia zvolených projektov 
     Záverečné testy z jednotlivých predmetov 
     Komunikačné zručnosti a spôsobilosti ( v materinskom aj cudzom jazyku) 
     Zručnosti v oblasti IKT 
 

ü Doplnkové: Účasť na rôznych súťažiach ( športových aj vedomostných) 
Aktivity zamerané na skvalitnenie školského prostredia 

 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 8. ročníku 
 

ü Povinné:  4  štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná a výstupná previerka 
2 písomné slohove práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 

      4 diela spracované do čitateľského denníka 
4 praktické cvičenia z biológie 
4 laboratórne práce z fyziky 
4 laboratórne cvičenia z chémie 
 
ü Priebežné: Tematické previerky z jednotlivých predmetov 

     Prezentácia zvolených projektov 
     Záverečné testy z jednotlivých predmetov 
     Komunikačné zručnosti a spôsobilosti ( v materinskom aj cudzom jazyku) 
     Zručnosti v oblasti IKT 
 

ü Doplnkové: Účasť na rôznych súťažiach ( športových aj vedomostných) 
Aktivity zamerané na skvalitnenie školského prostredia 



 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 9. ročníku 
 

ü Povinné:  4  štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná previerka 
2 písomné slohove práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná  previerka 

      4 diela spracované do čitateľského denníka 
4 praktické cvičenia z biológie 
3 laboratórne práce z fyziky 
5 laboratórnych cvičení z chémie 
 
ü Priebežné: Tematické previerky z jednotlivých predmetov 

     Prezentácia zvolených projektov 
     Záverečné testy z jednotlivých predmetov 
     Komunikačné zručnosti a spôsobilosti ( v materinskom aj cudzom jazyku) 
     Zručnosti v oblasti IKT 
 

ü Doplnkové: Účasť na rôznych súťažiach ( športových aj vedomostných) 
Aktivity zamerané na skvalitnenie školského prostredia 

 

22..  VVnnúúttoorrnnýý  ssyyssttéémm  kkoonnttrroollyy  aa  hhooddnnootteenniiaa  zzaammeessttnnaannccoovv    
Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe:  

ü pozorovania [hospitácie];  
ü rozhovoru;  
ü hodnotenia činností bezprostredne súvisiacich so základným úväzkom [prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.];  
ü hodnotenia činností súvisiacich s triednickou prácou [vedenie pedagogickej dokumentácie, riešenie výchovných 

problémov, kontakt s rodičmi...];  
ü hodnotenia činností vyplývajúcich z práce člena metodického združenia;  
ü hodnotenia činností súvisiacich s kariérnym postom v škole [člen odbornej skupiny, člen projektového tímu, 

koordinátor, výchovný poradca...];  
ü hodnotenia činností súvisiacich s mimoškolskou záujmovou činnosťou;  
ü hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, a 

pod.;  
ü hodnotenia učiteľov žiakmi [napr. formou elektronickej ankety]. 

33..  HHooddnnootteenniiee  šškkoollyy    
Cieľom hodnotenia je:  

ü aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne kladené;  
ü aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  

Dôraz je kladený na: 
ü konštatovanie úrovne stavu; 
ü zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú. 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:  
ü ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v školskom vzdelávacom programe a 

ich reálnosť a stupeň dôležitosti;  
ü posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe;  
ü oblasti,  v  ktorých  škola  dosahuje  dobré  výsledky,  oblasti,  v  ktorých  škola  dosahuje  slabšie  výsledky,  včítane    

návrhov a opatrení. 

Pravidelne monitorujeme: 
ü podmienky na vzdelanie;  
ü spokojnosť s vedením školy a učiteľmi;  
ü prostredie – klímu školy;  
ü priebeh vzdelávania – vyučovací proces – metódy a formy vyučovania;  
ü úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami;  
ü výsledky vzdelávania;  
ü riadenie školy;  
ü úroveň výsledkov práce školy. 

Kritériom pre nás je: 
ü spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov;  
ü kvalita výsledkov. 



Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  
ü dotazníky pre žiakov a rodičov;  
ü dotazníky pre zamestnancov školy;  
ü dotazníky pre absolventov školy;  
ü analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach;  
ü SWOT analýza. 

 

IV. Školský učebný plán 

Počet hodín Vzdelávacia oblasť Predmet 
5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Poznámky 

Slovenský jazyk a 
literatúra 5 5 5 5 5  

Prvý cudzí jazyk  4 3 3 3 3  
Jazyk 
a komunikácia  

Druhý cudzí jazyk 0 2 2 2 2  
Fyzika  0 1 1 2 2  
Chémia  0 1 1 1,5 2  

Človek  
a príroda  

Biológia 2 2 2 1,5 2  
Dejepis  1 1,5 1,5 1,5 2  
Geografia  2 1,5 1,5 1,5 1  

Človek  
a spoločnosť  

Občianska náuka 1 1 1 1 1  
Človek  
a hodnoty 

Etická výchova /  
Náboženská výchova  

1 1 1 1 1  

Matematika 5 5 5 5 5  
Informatika 0 1 1 1 0  

Matematika 
a práca s informáciami  

Strojopis 1 0 0 0 0  

Svet práce 1 0 0,5 0,5 1 
Zameraný na 
praktické pracovné 
návyky 

Človek 
a svet práce 

Technika 0 0 0,5 0,5 0  
Výtvarná výchova  1 1 1 0 0  
Hudobná výchova 1 1 1 0 0  

Umenie  
a kultúra  

Výchova umením 0 0 0 1 1  
Zdravie  
a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 2  

SPOLU 
[povinná časť + voliteľné 
hodiny] 

 
27 29 30 30 30 

 

Poznámky:  
ü V rámci aktuálnych potrieb školy môže byť učebný plán modifikovaný pre každý školský rok buď posilnením 

časovej dotácie jednotlivých predmetov, alebo rozšírením o voliteľné predmety ktorých v každom ročníku môže 
byť 5 vyučovacích hodín týždenne; 

ü počas  predmetov  cudzí  jazyk,  informatika,  náboženská  výchova,  telesná  a  športová  výchova,  svet  práce  
a technika bude trieda delená na skupiny;  

ü výuka techniky a sveta práce bude prebiehať striedavo 
ü výuka dejepisu, geografie, biológie a fyziky prebieha striedavo jeden týždeň hodina, jeden týždeň dve hodiny 
ü predmet svet práce bude pozostávať z praktickej a teoretickej časti, pričom praktická zložka predmetu bude 

realizovaná na školskom pozemku;  
ü cudzie jazyky budú vyučované v jazykových učebniach [laboratóriách];  
ü vzhľadom na priestorové a personálne možnosti školy budú počty žiakov na cudzích jazykoch dočasne zvýšené 

(nad 17 žiakov) 
ü do školského učebného plánu je v budúcnosti možné zaradiť aj niektoré z voliteľných predmetov: 

 Práca s informáciami a komunikácia [alebo učíme sa učiť] 
 Výchova k rodičovstvu a etike intímnych vzťahov 
 Regionálna výchova  
 Cvičenia z estetickej výchovy 
 Výtvarné spracovanie materiálu  
 Spoločenská výchova 
 Spotrebiteľská výchova 
 Geografia cestovného ruchu  
 Mediálna výchova  
 
 
 
 
 
 



V. Školský vzdelávací program  

H U G O  
 

5. ročník 
11..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvýýssttuuppoovv  žžiiaakkoovv  55..  rrooččnnííkkaa  
Žiaci v 5. ročníku prechádzajú náročným obdobím, pretože prichádzajú z 1. stupňa a mení sa im spôsob výučby viacerými 
vyučujúcimi. Preto je dôležité, aby bola vytvorená pozitívna klíma v triede a v škole a žiaci mali pripravené zázemie na 
získanie požadovaných výstupov. 

a] Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a 
sebahodnotenia žiaka. Intenzívne to bude v prvých týždňoch septembra. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, 
a spoznali svoje silné a svoje slabé stránky. 

Realizácia:  
 V septembri – v rámci triednických hodín. Aktivity zameraná na témy:  
 I.   ako odbúrať trému, stres;  
 II.  zlé návyky pri učení;  
 III. vytvorenie priaznivých vzťahov v triednom kolektíve. 

b] Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. K tomu, 
aby sa naučili riešiť problémy je potrebné, aby sa naučili pýtať, hľadať problémy, snažiť sa nájsť odpovede.  

Realizácia:  
 Implementáciou do tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých učebných predmetov. Cielené aktivity 
pre žiakov  školy budú zamerané na oblasti:  
 I.   práca so zdrojmi – odborná literatúra, časopisy;  
 II.  získavanie údajov z elektronických médií;  
 III. prezentovanie a obhájenie vlastných názorov  
 IV.  vedenie konštruktívnej diskusie 

c] Dôraz kladieme na bezpečnosť žiakov na cestách, ale aj v budove školy a v okolí. 

Realizácia:  
 kurz: Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc. Kurz bude realizovaný počas triednických hodín formou odbornej 
 besedy s lekárom a pracovníkom autoškoly [dopravný policajt].  
 
d] Budeme klásť dôraz na vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry v triede, rozvíjať pocit spolupatričnosti, vzájomnú 
 pomoc, dobré medziľudské vzťahy, čím budeme predchádzať problému šikanovania. 
Realizácia: 
 počas celého roka v rámci triednických hodín v jednotlivých ročníkoch. 

22..  CCiieellee  vv  55..  rrooččnnííkkuu  
a] naučiť sa komunikovať, argumentovať;  
b] získať základy v komunikácii v cudzom jazyku; 
c] spoznať regionálnu rozmanitosť životného prostredia;  
d] vedieť sa orientovať na mape, poznať rozloženie a charakteristiku svetadielov a vybraných miest na zemi; 
e] rozvíjanie základnej matematickej gramotnosti v oblasti aritmetiky a geometrie; 
f] získanie základnej gramotnosti v oblasti IKT; 
g] získanie základných manuálnych zručností; 
h] sebapoznanie, sebahodnotenie, úcta k druhým a životu, vytvorenie pozitívnej hierarchie hodnôt; 
i] získanie kladného vzťahu k umeniu; 
j] vytvorenie trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám. 

33..  OOkkrruuhhyy  uuččiivvaa  vv  55..  rrooččnnííkkuu  
Vychádzajúc z obsahu vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe k dosiahnutiu cieľov sú vybrané nasledovné 
okruhy učiva: 

 Ja 
 Trieda a škola 
 Človek a komunikácia 
 Moja rodina  
 Orientácia v priestore 
 Objavovanie Zeme a priestoru na Zemi, okruh práca s mapou 
 Orientácia v čase 
 Poznávanie sveta 



 Životný priestor, príroda a človek  
 Ochrana prírody 
 Logika 
 Geometria 
 Numerické základy 
 Umenie  
 Pohyb  

44..  KKoonnkkrrééttnnee  rroozzpprraaccoovvaanniiee  ookkrruuhhoovv  vv  55..  rrooččnnííkkuu    

Okruh 
učiva Ciele Téma 

Predmet,  
medzipredmetové 

vzťahy, 
Prierezová téma 

Metódy Učebné 
zdroje 

Poznámky 
k hodnoteniu 

konkrétny výstup 

 
Ja 

ü Rozvíjať 
sebapoznanie, 
sebahodnotenie [h] 
ü Viesť k 
úcte k druhým a 
životu, rozvíjať 
empatiu a budovať 
kvalitné 
medziľudské vzťahy 
[h] 

ü Poznanie a 
pozitívne hodnotenie 
seba  
ü Sebapoznani
e, sebahodnotenie, 
sebaúcta, 
sebaovládanie, 
poznanie svojich 
silných a slabých 
stránok, povedomie 
vlastnej hodnoty, 
elementy formujúce 
sebaúctu v školskom 
veku [rodina, škola, 
vrstovníci, zovňajšok, 
úspech, vzťahy, 
záujmy...].  
ü Poznanie a 
pozitívne hodnotenie 
druhých;  
ü Pozitívne 
hodnotenie druhých v 
bežných 
podmienkach, 
pozitívne hodnotenie 
najbližších [rodina, 
kamaráti, učitelia...] 
hľadanie dôvodov pre 
pozitívne hodnotenie 
iných, ich verbálne 
vyjadrenie, prípadne 
písomné vyjadrenie 
pozitív iných, reflexia 
nad dobrom, ktoré od 
iných prijímame. Úcta 
k postihnutým, 
starým, chorým a 
pod.;  
ü Tvorivosť v 
medziľudských 
vzťahoch, iniciatíva;  
ü Rozvíjanie 
základnej tvorivosti, 
objavovanie darov 
prostredníctvom 
širokej ponuky pre 
ľudskú tvorivosť 
[pohybová, výtvarná, 
imitačná, literárne, 
prosociálna...] radosť 
z tvorivosti, tvorivosť 
a iniciatíva v 
medziľudských 
vzťahoch [čo môžem 
urobiť pre mojich 
spolužiakov, pre našu 
triedu, pre rodinu, 
pre ľudí v núdzi...].  

ü Etická výchova 
ü Prepojenie  s 
náboženskou výchovou 
a občianskou náukou  
ü Prepojenie s 
výtvarnou a hudobnou 
výchovou  
ü OaSR 

ü Prá
ca v 
skupine, 
zážitkové 
metódy  
ü Prá
ca v 
skupine, 
zážitkové 
metódy  
ü Prá
ca v 
skupine, 
zážitkové 
metódy, 
tvorivá 
dramatika 

ü M
etodický  

materiál EV 

ü Slovné 
hodnotenie 

 
Tried
a a 

škola 

ü Rešpektova
ť pravidlá v 
kolektíve, 
vytvorenie 
pozitívnej hierarchie 
hodnôt [h] 

ü Moja škola  
ü Trieda ako 
sociálna skupina, 
spolupráca v našej 
triede, Práva a 
povinnosti žiakov v 
triede – triedna 

ü Občianska 
výchova 
ü OaSR 
ü Dejepis 
ü Výtvarná 
výchova 
ü Prepojenie s 

ü Vyt
vorenie 
triednej 
samosprávy, 
triedneho 
poriadku 
ü Ško

ü Kr
onika školy 
ü Šk
olský 
poriadok 

 



samospráva,   
ü Práva a 
povinnosti žiakov v 
škole – školská 
samospráva  
ü Mimovyučov
acia a mimoškolská 
činnosť   
ü Vzdelávanie 
ako hodnota  
ü Naša pani 
učiteľka  
ü Školský 
systém u nás 
ü Život žiaka 
základnej školy u nás 
– v zahraničí, v meste 
– na dedine  
ü Naša škola  
ü História a 
súčasnosť školy  
ü Minulosť 
našej školy  
ü Škola v 
galérii /galéria v škole 
objavovanie prvkov 
obrazu v galerijnej 
zbierke galéria na 
internete 

literatúrou lská kronika 
ü Prá
ca s PC 

 
Člove

k a 
komu
nikáci

a 

ü Naučiť sa 
verbálne 
komunikovať, 
argumentovať, 
prezentovať vlastný 
názor [a]  
ü Získať 
základné 
komunikačné 
zručnosti v oblasti 
IKT [f]  
ü Získať 
základné 
komunikačné 
zručnosti v cudzom 
jazyku [b] 

ü Otvorená 
komunikácia  
ü Úrovne 
komunikácie, 
verbálna a 
neverbálna 
komunikácia, 
pozdrav, otázka, 
poďakovanie, 
ospravedlnenie, 
prejavenie úcty voči 
iným v komunikácii, 
komunikačné šumy, 
chyby a prekážky  
ü Pamäť 
ľudstva  
ü Jazyk, 
písmo, rukopis,  
kniha, noviny, 
rozhlas, televízia, 
internet, e-mail 
duchovný život 
človeka  
ü Keď  zlyhá 
komunikácia  
ü Vojna, mier. 
Víťazi – porazení  
ü Komunikácia 
prostredníctvom IKT  
ü Vytvorenie 
emailovej správy, 
školský web, weby 
inštitúcií, edukačný 
portál, vyhľadávanie 
pomocou 
vyhľadávačov 
prechádzanie a 
hľadanie v 
internetovom 
obchode  
ü Informácie 
okolo nás   
ü Grafická 
informácia, 
fotografia, animácia, 
informácie v 
tabuľkách, bunka, 
vzťahy medzi 
bunkami, grafy, 
prezentácia, snímka, 
prezentačný program, 
encyklopédia, odkazy   

ü Etická výchova   
ü Dejepis, 
prepojenie s 
náboženskou výchovou  
ü MdV, MkV  
ü Informatika  
ü MdV  
ü Slovenský jazyk 
a literatúra 
ü Cudzí jazyk 

ü Záž
itkové 
učenie  
ü Prá
ca s PC  
ü Prí
prava a 
prezentácia 
projektu 

ü Po
čítač  
ü In
ternet  

ü Príspevky do 
školského časopisu 



ü Rozvoj 
komunikačných 
zručností  
ü Písomná, 
verbálna 
komunikácia, 
prezentácia vlastnej 
práce [komiks]  
ü Nadviazať 
kontakt, podať 
informácie, vyjadriť 
svoj názor, svoju 
vôľu, vlastné emócie, 
pravidlá a 
povinnosti,.. 

 
Moja 
rodin

a 

ü Rešpektova
ť pravidlá v rodine, 
vytvorenie 
pozitívnej hierarchie 
hodnôt, získanie 
základných 
sociálnych zručností 
[h] 

ü Moja rodina  
ü Poslanie a 
funkcie rodiny 
ü  Vzťahy v 
rodine, roly členov 
rodiny  
ü Normy a 
pravidlá, práva a 
povinnosti členov 
rodiny  
ü História 
mojej rodiny, zvyky a 
tradície  
ü Komunikácia 
v rodine  
ü Problémy 
rodinného života a ich 
riešenie,  
ü Zdravý 
spôsob života  
ü Voľný čas v 
mojej rodine  
ü Naši 
príbuzní, priatelia, 
susedia 

ü Občianska 
náuka, prepojenie s 
dejepisom a 
náboženskou  výchovou  
ü OaSR  

ü Dis
kusia 

ü Zá
kon o 
rodine  
ü Pr
áva dieťaťa 

 
 
 
 
 

 

 
Orien
tácia 

v 
priest
ore;  

Objav
ovani

e 
Zeme 

a 
priest

oru 
na 

Zemi, 
práca 

s 
mapo

u 

ü Rozvoj 
priestorovej 
orientácie [e]  
ü Vedieť sa 
orientovať na 
mape, poznať 
rozloženie a 
charakteristiku 
svetadielov a 
vybraných miest na 
Zemi [d]  

ü Geometria a 
meranie  
ü Stavba telies 
zo stavebnicových 
kociek na základe 
stanovených 
podmienok,  
ü Zväčšovanie 
a zmenšovanie 
geometrických tvarov 
vo štvorcovej sieti  
ü Komunikácia 
v technike  
ü Základy 
jednoduchého 
technického 
zobrazovania,  
ü Zobrazovani
e jedným priemetom, 
ü Technický 
výkres  
ü Objavovanie 
Zeme a vesmíru  
ü Zem ako 
planéta vo vesmíre 
ü Tvar Zeme  
ü Cesty do 
vesmíru a na Mesiac 
ü Slnečná 
sústava, Slnko , 
planéty v slnečnej 
sústave, Mesiac, 
vesmír, planéta Zem  
ü Tvar Zeme 
ü Pohyby 
Zeme - obeh Zeme 
okolo Slnka rotácia 
Zeme okolo osi  
ü Mapa a 
glóbus  
ü Glóbus, 

ü Matematika  
ü EnV  
ü Svet práce, 
prepojenie s geometriou  
ü Geografia  
ü EnV  
ü Prepojenie s 
geometriou  
ü Dejepis 

ü Sa
mostatná 
práca  
ü Prá
ca s 
odbornou 
literatúrou, 
mapa, 
atlasy, 
internet  
ü Dis
kusia, 
tvorba  a 
prezentácia 
projektu 

 

ü Pr
áca s 
technickým 
výkresom  
ü Pr
áca s 
dejepisnou 
mapou 

 
 

 



zemská os, póly, 
svetové strany, 
zemské pologule, 
rovnobežky, 
poludníky, nultý 
poludník, rovník, 
zemské pologule, 
obratníky, polárne 
kružnice  
ü Mapy,  
automapy, mapy na 
internete, plán mesta, 
tematické mapy, 
turistické mapy  
ü Legenda 
mapy – symboly, 
znaky, čítanie mapy, 
získavanie údajov z 
mapy, zakresľovanie 
údajov do mapy. 
grafická mierka 
[nezavádzať číselnú 
mierku] a meranie 
vzdialeností na mape, 
geografické súradnice 
ü  Orientácia 
na mape, určovanie 
geografickej polohy  
ü Povrch 
Zeme, svetadiely a 
oceány  
ü Svetadiely, 
ostrovy, polostrovy, 
oceány, moria, 
prieplavy, zálivy  
ü Najkrajšie 
miesta na Zemi, ktoré 
vytvorila príroda 
ü Vznik 
pohoria, vznik 
zemetrasenia, 
sopečná činnosť 
ü Kaňony, 
vodopády, jazerá , 
Púšte, skalné mestá,..  
ü Priestor na 
mape  
ü Práca s 
dejepisnou mapou 

 
Orien
tácia 

v 
čase 

ü Získavať 
informácie o 
minulosti, poznať 
históriu Zeme, 
orientovať sa na 
dejepisnej mape [d] 

ü Priestor a 
čas  
ü Prírodný a 
historický čas, 
kategória historického 
času – meniny, 
narodeniny, dátum,  
sviatky  
ü Letopočet  
ü Pamiatky v 
priestore a čase  
ü Historické 
pramene [písomné, 
obrazové, hmotné], 
múzeum, knižnica, 
archív,...  
ü Človek v 
premenách priestoru 
a času  
ü Človek v 
pohybe – sťahovanie 
národov, stretávanie 
kultúr  
ü Spôsob 
obživy roľníka, 
remeselníka, 
obchodníka 

ü Dejepis  
ü MkV, 

ü Roz
právanie  
ü Ná
všteva 
knižnice 

  

Pozná
vanie 
sveta 

ü Získavanie 
pozitívneho vzťahu 
k umeniu a histórii 
[i]  
ü Poznať 

ü Prostredníctv
om hudby 
spoznávame svoju 
kultúru a kultúru 
iných národov  

ü Hudobná 
výchova  
ü MkV  
ü Výtvarná 
výchova, prepojenie s 

ü Poč
úvanie 
hudby  
ü Int
ernet  

ü Pr
áca s 
odbornou 
literatúrou, 

  

 



vybrané miesta na 
Zemi [d] 

 

ü Typická 
pieseň a hudobná 
skladba vybraných 
národov  
ü Tradícia a 
identita / kultúrna 
krajina výtvarné 
reakcie na rôzne typy 
regionálnych 
ornamentov 
ornamentov rôznych 
kultúr  
ü Podnety z 
rôznych oblastí 
poznávania sveta  
ü Výtvarné hry 
s problematikou 
dejepisu  
ü Najkrajšie 
miesta na Zemi, ktoré 
vytvoril človek  
ü Mestá a 
dediny 
ü Kultúrne a 
technické stavby - 
chrámy, pyramídy  
ü Pamiatky 
UNESCO   

dejepisom  
ü Geografia, 
prepojenie s dejepisom  
ü MkV 

ü Ria
dená 
diskusia 

encyklopédi
e 

  
Život

ný 
priest

or, 
prírod

a a 
člove

k 

ü Spoznať 
rozmanitosť prírody, 
dozvedieť sa o 
regionálnej 
rozmanitosti 
prírodného 
prostredia [c]  
ü Spoznať 
typy zeleniny, ktoré 
je možné pestovať 
v našom regióne [c]  
ü Získať 
základné zručnosti 
pri pestovaní 
zeleniny [g] 

ü Les   
ü Životný 
priestor organizmov a 
jeho štruktúra  
ü Zmeny lesa 
počas roka, 
potravové vzťahy v 
lese  
ü Dreviny, 
ihličnaté a listnaté 
stromy, kry  
ü Mikroskopick
é a nekvitnúce 
rastliny v lese  
ü Kvitnúce 
byliny v lese, huby v 
lese, poznávanie 
jedlých a jedovatých 
húb, spolužitie 
stromov a húb, 
zásady pomoci pri 
otrave hubami  
ü Lesné 
bezstavovce 
ü Lesné 
obojživelníky a plazy, 
prvá pomoc pri 
uštipnutí vretenicou 
ü Lesné vtáky 
ü Lesné 
cicavce 
ü Život vo 
vode a na brehu 
ü Voda a jej 
okolie ako životný 
priestor organizmov, 
význam kyslíka, 
čistoty a teploty vody 
pre život v stojatých 
a tečúcich vodách 
ü Rastliny 
žijúce vo vode, 
brehové rastlinstvo 
ü Mikroskopick
é a drobné vodné 
živočíchy 
ü Vodné 
bezstavovce 
ü Hmyz žijúci 
vo vode a na brehu 
ü Ryby žijúce 
vo vode 
ü Vtáky žijúce 

ü Biológia  
ü EnV  
ü Svet práce 

ü Čít
anie s 
porozumení
m 
ü Poz
orovanie 
rastlín 
ü Vyc
hádzka 
ü Pra
ktické 
cvičenie 
ü Bes
edy  
ü Prá
ca s 
internetom, 
odbornou 
literatúrou 
ü Dis
kusia  
ü Pra
ktická práca 
na školskom 
pozemku 

ü Atl
as liečivých 
rastlín 

 



pri vode  
ü Cicavce 
žijúce v okolí vody 
ü Život na 
poliach a lúkach 
ü Životný 
priestor organizmov, 
druhová rozmanitosť, 
vplyv ľudskej činnosti 
ü Krmoviny, 
poznávanie, život 
počas roka, význam 
ü Olejniny a 
okopaniny   
ü Poznávanie, 
život počas roka, 
význam 
ü Bezstavovce 
žijúce na lúkach a 
poliach 
ü Poznávanie 
podľa vonkajších 
znakov, životných 
prejavov, potravových 
vzťahov, význam 
ü Obojživelník
y a plazy žijúce na 
lúkach a poliach, 
poznávanie podľa 
vonkajších znakov, 
životných prejavov, 
potravových vzťahov, 
význam 
ü Vtáky žijúce 
na lúkach a poliach, 
poznávanie podľa 
vonkajších znakov, 
životných prejavov, 
potravových vzťahov, 
význam 
ü Cicavce 
žijúce na lúkach a 
poliach 
ü Poznávanie 
podľa vonkajších 
znakov, životných 
prejavov, potravových 
vzťahov, význam 
ü Pôda, osivo 
a sadivo, využitia, 
úloha osiva a sadiva z 
hľadiska 
rozmnožovania 
rastlín, vlastnosti 
osiva a pokus na 
klíčivosť 
ü Zeleninárstv
o 
ü Základná 
charakteristika 
hlúbovej, koreňovej, 
cibuľovej, plodovej, 
listovej zeleniny a 
strukovín  
ü Človek a 
technika, technika 
ako spoločenský jav 
ü Človek 
tvorca techniky 

 
Ochra

na 
prírod

y 

ü Spoznať 
krásu prírody, mať 
úctu ku všetkým 
formám života [h, c] 

ü Etické 
aspekty ochrany 
prírody 
ü Vnímanie 
prírody, obdiv a úcta 
ku všetkým formám 
života, dôležitosť 
ochrany prírody z 
hľadiska 
prosociálnosti [úcta k 
tým, čo prídu do 
prírody po nás, či už 

ü Etická výchova, 
prepojenie s biológiou a 
geografiou  
ü EnV 
ü Svet práce 
ü Dejepis 

ü Záž
itkové 
učenie 
ü Vyc
hádzka 
spojená so 
zberom 
odpadkov 
ü Úpr
ava okolia 
školy 

 

  



o týždeň, alebo o sto 
rokov...] ekologická 
etika z pohľadu žiaka 
[zber odpadu, 
neznečisťovať okolie, 
šetriť prírodu,..]  
ü Technické 
materiály, suroviny, 
výroba 
ü Materiály 
používané v technike: 
drevo, kovy, plasty a 
iné, recyklácia a 
šetrenie prírodných 
zdrojov 
ü Človek 
vládca prírody 
ü Prírodná a 
umelá energia – nové 
zdroje energie, 
zneužívanie prírody 
človekom 

 
Logik

a 

ü Rozvoj 
logického myslenia [ 
e ] 

ü Riešenie 
aplikačných úloh a 
úloh rozvíjajúce 
špecifické 
matematické 
myslenie 
ü Zhromažďov
anie, usporiadanie a 
grafické znázornenie 
údajov 
ü Pravdepodob
nostné hry, pokusy, 
pozorovania 
ü Zisťovanie 
počtu náhodných 
udalostí pri pokusoch 
ü Riešenie 
nepriamo 
sformulovaných úloh; 
elementárne 
poznatky z logiky  

ü Matematika ü Tvo
rba tabuliek 
a grafov 
ü Prá
ca s PC  

  

 
Geom
etria 

ü Rozvoj 
základnej 
gramotnosti v 
oblasti geometrie 
[e] 

ü Geometria a 
meranie 
ü Pomôcky na 
rysovanie, ich využitie 
ü Druhy čiar a 
ich využitie 
ü Rysovanie 
kolmíc a rovnobežiek 
ü Rovinné 
útvary - trojuholník, 
štvoruholník a ich 
porovnanie 
ü Kruh a 
kružnica 
ü Vytváranie 
rovinných útvarov 
rysovaním kolmíc a 
rovnobežiek 
ü Meranie 
dĺžky úsečky, súčet a 
rozdiel dĺžok úsečiek; 
Premena jednotiek 
dĺžky 
ü Obvod 
trojuholníka, štvorca 
a obdĺžnika 
ü Podnety 
architektúry 
ü Hravé 
skúmanie priestoru 
ü Negatív a 
pozitív v plošnom a 
plastickom vyjadrení 

ü Matematika 
ü Výtvarná 
výchova 

ü Rys
ovanie 

  



 
Nume
rické 
zákla

dy 

ü Získanie 
základných 
zručností pri 
počítaní, rozvoj 
matematickej 
gramotnosti [ e ] 

ü Vytvorenie 
oboru prirodzených 
čísel do a nad milión 
ü Vytvorenie 
predstavy o veľkých 
číslach 
ü Počítanie po 
desaťtisícoch, 
tisícoch, stovkách  
ü Čítanie a 
písanie prirodzených 
čísel  
ü Rád číslic v 
zápise prirodzeného 
čísla 
ü Porovnanie, 
usporiadanie čísel 
ü Zaokrúhľova
nie 
ü Zobrazovani
e čísel na číselnej osi 
ü Riešenie 
nerovníc 
ü Vzťahy 
medzi číslami 
ü Párne a 
nepárne čísla  
ü Rímske 
číslice, pohľad do 
histórie čísel 
ü Počtové 
výkony s 
prirodzenými číslami    
ü Sčítanie a 
odčítanie 
prirodzených čísel 
spamäti, písomne a 
na kalkulačke  
ü Násobenie a 
delenie prirodzených 
čísel spamäti [v obore 
do 100, mimo obor 
do 100 s násobkami 
10, 100, atď. ], 
písomne 
dvojcifernými a 
trojcifernými deliteľmi 
aj so zvyškom, na 
kalkulačke všetky 
prípady delenia 
vrátane delenia so 
zvyškom 
ü Riešenie 
slovných úloh s 
viacerými 
matematickými 
operáciami 
ü Sčítanie a 
odčítanie, resp. 
násobenie a delenie 
ako navzájom opačné 
operácie, využitie 
tejto vlastnosti pri 
riešení jednoduchých 
úloh ako 
propedeutiku riešenia 
rovníc 
ü Dohoda o 
poradí počtových 
výkonov, porovnanie 
s poradím operácií na 
kalkulačkách 
používaných žiakmi  

ü Matematika ü Sa
mostatná 
práca 
ü Pro
blémové 
učenie 
ü Prá
ca s 
kalkulačkou 

  

 
Umen

ie 

ü Oboznámiť 
s niektorými druhmi 
a formami umenia, 
budovať pozitívny 
vzťah k umeniu [i ] 

ü Výtvarný 
jazyk – základné 
prvky výtvarného 
vyjadrovania 
ü Možnosti 
zobrazovania 
videného sveta 
ü Podnety 

ü Výtvarná 
výchova  
ü Prepojenie s 
dejepisom, informatikou, 
geografiou 
ü Mdv, Mkv  
ü Hudobná 
výchova 

ü Kre
slenie  
ü Tie
ňovanie 
ü Mo
delovanie 
ü Poč
úvanie 

ü Po
čítač 
ü Fo
toaparát 
ü Kn
ihy pre deti 
a mládež 

 



výtvarného umenia / 
médiá, štýly, procesy, 
techniky, techniky, 
témy 
ü Kubizmus a 
konštruktivizmus, 
surrealizmus 
abstraktné umenie 
ranokresťanské  
a byzantské umenie 
ü Podnety 
fotografie – základy 
práce s 
fotoaparátom, 
digitálny fotoaparát, 
uloženie a základné 
operácie s fotografiou 
v počítači 
ü Podnety 
filmu a videa, záber, 
spájanie obrazov, 
montáže, koláže 
ü Podnety 
dizajnu – obalový 
dizajn/materiál, tvar a 
grafické riešenie 
ü Podnety 
tradičných remesiel 
ü Podnety 
hrnčiarstva 
ü Elektronické 
médiá 
ü Úprava 
digitálneho obrazu 
/skenovanie, 
základné operácie  s 
digitálnym obrazom 
ü Ako sa nám 
prihovára hudba 
ü Hudba 
spojená s inými 
druhmi umenia   
ü Prostredníctv
om hudby poznávame 
svoju  hudobnú 
kultúru i kultúru iných 
národov 
ü Literatúra 
ü Rozprávky, 
povesti, legendy, 
príbehy zo života detí, 
ľudová slovesnosť, 
náučná literatúra, 
dramatické umenie 
[literárne druhy, 
žánre, informácie o 
autoroch] 

ü Slovenský jazyk 
a literatúra 

hudby 
ü Čít
anie s 
porozumení
m 

 
Pohy

b 

ü Rozvíjať 
schopnosti, 
zručnosti a návyky, 
ktoré sú súčasťou 
zdravého životného 
štýlu. Vytvoriť 
pozitívny vzťah k 
pohybu [ j ] 

ü Všeobecná 
gymnastika 
ü Atletika 
ü Základy 
gymnastických 
športov 
ü Športové hry 
ü Plávanie 
ü Sezónne 
činnosti 
ü Florbal 

ü Telesná 
výchova 

ü Poh
ybová 
aktivita 

  

66..  rrooččnnííkk  
 

11..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvýýssttuuppoovv  žžiiaakkoovv  66..  rrooččnnííkkaa  

 
Žiaci trávia veľmi veľa času v triednom kolektíve, pribudli im nové predmety, preto je dôležité, aby bola vytvorená 
pozitívna klíma v triede a v škole a žiaci mali pripravené zázemie na získanie požadovaných výstupov. 

a] Veľký dôraz budeme klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia 
žiaka. Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl, a spoznali svoje silné a svoje slabé stránky. 



Realizácia:  
 V rámci triednických hodín počas celého roka 
 

b] Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Budeme 
u žiakov rozvíjať finančnú gramotnosť. 

 Realizácia:  
 Implementáciou do tematických výchovno – vzdelávacích plánov jednotlivých učebných predmetov. Cielené 
aktivity pre žiakov  školy budú zamerané na oblasti:  
   
 I.  získavanie údajov z elektronických médií;  
 II. prezentovanie a obhájenie vlastných názorov  
 III.  poznanie a vhodné používanie eura 
 

c] Dôraz kladieme na bezpečnosť žiakov na cestách, ale aj v budove školy a v okolí. 

Realizácia:  
 kurz: Bezpečnosť na cestách a prvá pomoc. Kurz bude realizovaný počas triednických hodín formou odbornej 
 besedy s lekárom a pracovníkom autoškoly [dopravný policajt].  
 
d] Budeme klásť dôraz na vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry v triede, rozvíjať pocit spolupatričnosti, vzájomnú 
 pomoc, dobré medziľudské vzťahy, čím budeme predchádzať problému šikanovania. 
 
Realizácia: 
 Počas celého roka v rámci triednických hodín v jednotlivých ročníkoch pomocou preventívneho programu Vieme, 
že 
 

  

22..  CCiieellee  vv  66..  rrooččnnííkkuu  
a] Naučiť sa základné komunikačné zručnosti, vhodne argumentovať, vyjadriť svoj názor; 
b] získať základné komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch; 
c] poznať živé organizmy a ich stavbu; 
d] vedieť sa orientovať na mape, poznať a charakterizovať Ameriku a Austráliu; 
e] rozvíjať matematickú gramotnosť v oblasti aritmetiky a geometrie; 
f] získať základnú gramotnosť v oblasti IKT; 
g] získať základné manuálne zručnosti; 
h] spoznávať seba samého, budovať kvalitné medziľudské vzťahy, vytvárať pozitívnu hierarchiu hodnôt; 
i] získavať kladný vzťah k umeniu; 
j] vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám; 
k] poznať vlastnosti látok a základné fyzikálne a chemické javy. 

33..  OOkkrruuhhyy  uuččiivvaa  vv  66..  rrooččnnííkkuu  
Vychádzajúc z obsahu vzdelávania v Štátnom vzdelávacom programe k dosiahnutiu cieľov sú vybrané nasledovné 
okruhy učiva: 

 Ja 
 Trieda a škola 
 Človek a komunikácia 
 Moja rodina  
 Vzdelanie 
 Orientácia v priestore 
 Objavovanie svetadielov, práca s mapou 
 Orientácia v čase 
 Poznávanie sveta 
 Vlastnosti prírodných objektov a procesov 
 Životný priestor, príroda a človek 
 Ochrana prírody 
 Logika 
 Kombinatorika a pravdepodobnosť 
 Geometria 
 Numerické základy 
 Umenie 
 Pohyb 



44..  KKoonnkkrrééttnnee  rroozzpprraaccoovvaanniiee  ookkrruuhhoovv  vv  66..  rrooččnnííkkuu    

Okruh 
učiva Ciele Téma 

Predmet,  
medzipredmetové 

vzťahy, 
Prierezová téma 

Metódy Učebné 
zdroje 

Poznámky 
k hodnoteniu 

konkrétny výstup 

 
Ja 

ü Poznať 
seba samého, 
pochopiť vlastné 
pocity [h] 

 
ü Rozvíjať 
empatiu a budovať 
kvalitné 
medziľudské vzťahy 
[h] 

ü Hľadanie 
pravdy o sebe – 
Pôvod človeka; 
Biblický obraz 
stvorenia človeka; 
Pád človeka; Hranice 
človeka [svedomie];  
 
ü Vnútorný 
život človeka - 
Osobnosť a jej 
schopnosti;  
Psychológia v bežnom 
živote človeka. 
 
ü Identifikáci
a a vyjadrenie 
vlastných citov - 
Uvádzanie žiakov do 
tajomstva citového 
života, definovanie a 
delenie citov, pocitov, 
identifikácia vlastných 
citov, pomenovanie, 
uchopenie, vyjadrenie 
a spôsob ich 
usmerňovania. Pomoc 
pri verbalizácii 
citového sveta. 
ü Kognitívna 
a emocionálna 
empatia, 
pochopenie 
druhých,  vžitie sa 
do situácie 
druhých - Rozvoj 
empatického 
vnímania iných ľudí 
na základe 
pochopenia 
dôležitosti empatie 
pre seba samého.  

ü Náboženská 
výchova 

 
 
 
 
 
 
 
ü Občianska 
náuka  

 
 
 
 
 
 
ü Etická výchova 
ü OaSR 

ü Prá
ca v 
skupine, 
zážitkové 
metódy  
 

ü M
etodický  

materiál EV 

ü Slovné 
hodnotenie 

 
Tried
a a 

škola 

ü Poukázať 
na hodnotu a 
potrebu skutočného 
priateľstva, pomoci, 
spolupráce pre 
zdravý rozvoj 
človeka [h] 

ü Vonkajší 
život jednotlivca - 
Sociálne skupiny a 
vzťahy v nich, pozície 
a roly v skupine, 
sociálne zručnosti. 
 
ü Prosociáln
e správanie - 
komponenty 
prosociálneho 
správania: - 
správanie v prospech 
druhého, správanie 
bez očakávania 
protislužby, alebo 
vonkajšej odmeny,  
správanie 
podporujúce 
reciprocitu, 
správanie, ktoré 
nenaruší identitu 
osoby, ktorá sa 
správa prosociálne. 
Druhy prosociálneho 
správania: pomoc, 
darovanie, delenie sa, 
spolupráca, 
priateľstvo. 
 
ü Škola v 
galérii / galéria v 

ü Občianska 
náuka 
ü OaSR 
ü Prepojenie s 
triednickou hodinou 

 
 
 
ü Etická výchova 
ü OaSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Výtvarná 

ü Vyt
vorenie 
triednej 
samosprávy, 
triedneho 
poriadku 

 
 
ü Záž
itkové 
metódy 
ü Prá
ca v skupine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Kn
ižnica  

ü Slovné 
hodnotenie 

 
 
 
 
 
 
ü Hodnotiaci 
dialóg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



škole - Obraz pre 5 
zmyslov 

výchova 
 

ü int
ernet 

ü Výstava prác 

 
Člove

k a 
komu
nikáci

a 

ü Vedieť 
vyjadriť svoj názor 
bez toho, aby sme 
ohrozovali druhých, 
odolať manipulácii, 
vedieť povedať NIE 
[a, h] 

 
ü Získať 
základné 
komunikačné 
zručnosti v cudzom 
jazyku [b] 
 
ü Získať 
základné 
komunikačné 
zručnosti v oblasti 
IKT [f] 

ü Zvládnutie 
asertivity - 
Asertivita ako súčasť  
komunikácie; 
Spôsoby správania v 
kolíznych situáciách – 
pasívne, agresívne a 
asertívne; Vysvetlenie 
podstaty asertivity – 
pokojné   
presadzovanie svojich 
názorov bez toho aby 
sme ubližovali inému; 
Výhody a nevýhody 
všetkých troch typov 
správania; Asertivitou 
odbúravame 
agresivitu, bránime  
svoje práva, bránime 
sa proti manipulácii a 
útokom a učíme sa 
vyjadriť svoj názor. 
 
ü Rozvoj 
komunikačných 
zručností - písomná, 
verbálna 
komunikácia, čítanie s 
porozumením; 
Nadviazať kontakt, 
podať informácie, 
vyjadriť svoj názor, 
svoju vôľu, vlastné 
emócie, pravidlá a 
povinnosti,... 
 
ü Informácie 
okolo nás - 
Grafické, textové 
dokumenty, 
prezentácie Word, 
Skicár, PowerPoint  
 
ü Komunikác
ia prostredníctvom 
IKT - Komunikácia 
elektronickou poštou 

ü Etická výchova 
ü Prepojenie s 
občianskou náukou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Slovenský jazyk 
a literatúra 
ü Cudzí jazyk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Informatika 
ü MdV 
 

ü Záž
itkové 
učenie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Bes
eda o 
prečítanej 
knihe 
ü Dia
lóg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Prá
ca s PC 

ü M
etodický 
materiál Ev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Po
čítač  
ü In
ternet  

ü Slovné 
hodnotenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Vzájomné 
hodnotenie 
 

 
Moja 
rodin

a 

ü Poukázať 
na potrebu 
pozitívnych vzorov v 
rodine a na ich 
vplyv pri získavaní 
pozitívnych 
sociálnych zručností 
a návykov [h] 

ü Pozitívne 
vzory v 
každodennom 
živote ["hrdinovia 
všedných  dní"] - 
Moje okolie a dobrí 
ľudia, čo si na nich 
najviac cením? Ako 
by som chcel žiť a 
ako nie; Prečo sa mi 
nedarí byť takí ako 
oni? Môžem byť aj ja 
vzorom pre iných? 
 
ü Rodina a 
spoločnosť - 
Osobné údaje; 
Rodina - vzťahy v 
rodine; Vzťahy medzi 
ľuďmi 

ü Etická výchova 
ü Prepojenie s 
literatúrou 
ü OaSR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Cudzí jazyk 
ü OaSR 
 

ü Záž
itkové 
učenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Dia
lóg 

ü M
etodický 
materiál Ev 

 
 
 
 
 

ü Slovné 
hodnotenie 

Vzdel
anie 

ü Identifikov
ať spôsob života 
jednotlivých 
sociálnych vrstiev 
stredovekej 
spoločnosti 

ü Obrazy 
stredovekého 
sveta - Vzdelávanie 
– kláštory, univerzity 
 
ü Náučná 
literatúra - literatúra 
faktu a práca s ňou 
 
ü Vzdelávani
e a práca - Škola a 
jej zariadenie; 

ü Dejepis 
ü MkV 
 
 
 
ü Slovenský jazyk 
a literatúra 

 
 
ü Cudzí jazyk 
ü MdV 

 
 
 
 
 
ü Bes
eda 

 
 
 
ü Dia
lóg 

 
 
 

 



Učebné predmety; 
Zamestnanie, 
povolania. 

 

 
Orien
tácia 

v 
priest

ore 

ü Rozvoj 
priestorovej 
orientácie [e] 

ü Komunikác
ia v technike - 
Základy 
jednoduchého 
technického 
zobrazovania; 
Zobrazovanie jedným 
priemetom;  
Technický výkres 
 
ü Výtvarný 
jazyk /  základné 
prvky  výtvarného  
vyjadrovania -  
Mierka a proporčné 
vzťahy, operácie s 
proporciami 

ü Svet práce 
ü Prepojenie s 
geometriou 

 
 
 
 
 
 
 
ü Výtvarná 
výchova 

ü Sa
mostatná 
práca 

 
 
 
 
 
 
 
ü Sa
mostatná 
práca 

ü Te
chnický 
výkres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Výstava prác 

Objav
ovani

e 
sveta
dielov

, 
práca 

s 
mapo

u 

ü Vedieť sa 
orientovať na 
mape, poznať 
rozloženie 
svetadielov [d] 

 

ü Orientácia 
na mape 
svetadielov, 
orientácia na mape 
sveta - Mapy, čítanie 
rôznych druhov máp, 
poznať svetadiely, 
oceány; Pásmovitosť 
na Zemi; Podnebné 
pásma, rastlinné 
pásma; Pohyby Zeme 
 
ü Austrália, 
Amerika - Poloha, 
prírodné pomery, 
podnebné pásma, 
podnebie, povrch, 
vodstvo, rastlinstvo, 
živočíšstvo; 
obyvateľstvo, sídla, 
kultúra, prírodné 
parky. 

ü Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Prepojenie s 
biológiou 

 ü M
apa, atlas 

 

  
Orien
tácia 

v 
čase 

ü Získavať 
informácie o 
minulosti, poznať 
históriu sveta, 
orientovať sa na 
dejepisnej mape [d] 

ü Obrazy 
pravekého sveta - 
Od lovca k roľníkovi a 
remeselníkovi, od 
dediny k štátu 
 
ü Obrazy 
stredovekého 
sveta - Staroveké 
Grécko, Rímska 
republika 
 
ü Obrazy 
stredovekého 
sveta - Byzantská, 
Franská, arabská ríša 
 
ü Hudba 
minulosti a 
súčasnosť - Pravek; 
starovek; prvé veľké 
staroveké kultúry; 
staroveká kresťanská 
hudobná kultúra; 
renesancia – hudba 
na hradoch, 
klasicizmus, barok. 

ü Dejepis 
ü MkV, OaSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Hudobná 
výchova 
ü Prepojenie s 
dejepisom 
ü MkV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Poč
úvanie 
hudby 

ü De
jepisný 
atlas, mapa 

ü Projekt: Ako 
sa žilo v stredoveku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Prezentácia: 
Môj obľúbený hit 

 
Pozná
vanie 
sveta 

ü Poznať 
vybrané miesta na 
Zemi [d] 
 
ü Získavanie 
pozitívneho vzťahu 
k umeniu a histórii 
[i] 

ü Ľudia a ich 
každodenný život - 
Divy starovekého 
sveta, pyramídy 
 
ü Austrália, 
Amerika - Veľké 
mestá a život v nich; 
Prezentácia 
najkrajších miest v 
Austrálii a Amerike. 
 

ü Dejepis 
ü MkV 
 
 
 
ü Geografia 
ü EnV, MkV 
 
 
 
 
ü Hudobná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Poč

ü M
apa, atlas, 
internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
ü Na

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Prezentácia 



ü Prostredníc
tvom hudby 
poznávame kultúru 
rôznych národov - 
Typická pieseň a 
hudobná skladba 
vybraných národov, 
vybraní skladatelia. 
 
ü Podnety 
rôznych oblastí 
poznávania sveta -  
podnety prírodopisu / 
prírodné štruktúry 
 
ü Tradícia a 
identita / kultúrna 
krajina - výtvarné 
reakcie na tradičné 
formy [architektúry 
odevov, jedál, zvykov 
..] 
 
ü Moja obec, 
región, vlasť, EU - 
Minulosť, súčasnosť, 
osobnosti, pamiatky, 
príroda SR; Integrácia 
Európy, členské štáty; 
Národné špecifiká 
Slovákov; Európska 
identita 

výchova 
ü Mkv 
 

 
 
 
 
 
 
ü Výtvarná 
výchova 
ü Prepojenie s 
biológiou 
ü Prepojenie s 
geografiou 
 
 
 
ü Občianska 
náuka 

úvanie 
hudby 

 

hrávky 
vybraných 
hudobných 
diel 

 
 
 
 
 
ü He
rbár 

 
 
 
 
 
ü Pr
áca s 
internetom 

 
 
 
 
 
 
 
 
ü Výstava prác 
 
 
 
 
 
ü Prezentácia 

Vlast
nosti 
prírod
ných 
objek
tov a 
proce
sov 

ü Vedieť 
vysvetliť a 
pomenovať 
vlastnosti látok, 
základné fyzikálne 
procesy [k] 

ü Skúmanie 
vlastností 
kvapalín, plynov a 
pevných telies - 
Vlastnosti vody, 
vzduchu; Merateľné a 
nemerateľné 
vlastnosti pevných 
telies; Rozdielne a 
spoločné vlastnosti 
kvapalín, plynov a 
pevných telies 
 
ü Magnetick
é a elektrické javy 
- Magnet, jeho 
vlastnosti; Pól 
magnetu; Magnetické 
pole. Zem ako 
magnet; 
Elektrizovanie telies;  
Elektrický náboj; 
Elektrické pole; 
Elektrický obvod a 
jeho časti; Elektrické 
vodiče a izolanty z 
pevných látok. 

ü Fyzika 
ü Prepojenie s 
chémiou a so svetom 
práce 
ü EnV 

ü Poz
orovanie, 
skúmanie 

 ü Praktické 
cvičenie 

 
Život

ný 
priest

or, 
prírod

a a 
člove

k 

ü Spoznať 
rozmanitosť prírody, 
dozvedieť sa o 
regionálnej 
rozmanitosti 
prírodného 
prostredia , stavbe 
tela rastlín i 
bezstavovcov[c] 
 
ü Získať 
základné zručnosti 
pri pestovaní 
zeleniny [g] 

ü Život s 
človekom a v 
ľudských sídlach - 
Ľudské obydlia a ich 
okolie; Vplyv ľudskej 
činnosti na 
prispôsobovanie sa 
organizmov 
prostrediu; 
Mikroorganizmy 
žijúce s človekom; 
Pestované rastliny v 
záhradách, ovocné 
stromy a kry; Blízky 
spoločníci človeka; 
Spolunažívanie 
živočíchov a ľudí v 
domácnosti; Cicavce 
žijúce s človekom, 
riziká prenosu 
nákazlivých ochorení, 
ochrana a prevencia; 

ü Biológia 
ü EnV, OaSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Prá
ca s 
odbornou 
literatúrou 
ü Poz
orovanie a 
skúmanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ü Atl
asy, 
encyklopédi
e, internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Živočíchy v okolí 
ľudských sídiel. 
 
ü Stavba tela 
rastlín a húb - 
Stavba tela 
nekvitnúcich i 
kvitnúcich rastlín 
[koreň, stonka, list, 
kvet, plod, semeno,..] 
 
ü Stavba tela 
bezstavovcov - 
Ploskavce, hlístovce, 
mäkýše, 
článkonožce,.. 
 
ü Poľné 
plodiny Obilniny, 
olejniny, strukoviny, 
okopaniny,.. 
 
ü Zeleninárst
vo - Základná 
charakteristika  
cibuľovej, plodovej, 
listovej zeleniny, 
biopotraviny, 
bioprodukty, 
koreninové rastliny; 
Praktické poznávanie 
osív, spôsoby 
pestovania a použitie 
menej známej 
zeleniny; Choroby a 
škodcovia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Svet práce 
ü EnV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Pra
ktická práca 
na školskom 
pozemku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Ex
kurzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Projekt 

 
Ochra

na 
prírod

y 

ü Mať úctu 
ku všetkým formám 
života, získať 
zodpovednosť za 
životné prostredie 
[h, c] 

ü Chémia 
okolo nás - Zmesi a 
chemicky čisté látky, 
rôznorodé a 
rovnorodé zmesi, 
metódy oddeľovania 
zložiek zmesí 
[usadzovanie, 
filtrácia, odparovanie, 
destilácia, 
kryštalizácia] 
 
ü Technické 
materiály, 
suroviny, výroba - 
Materiály používané v 
technike: drevo, kovy, 
plasty a iné, 
Recyklácia a šetrenie 
prírodných zdrojov 
 
ü Človek a 
príroda – 
Zvieratá/fauna; 
Počasie; 
Rastliny/flóra; Príroda 
okolo nás – ochrana 
životného prostredia. 

ü Chémia 
ü Prepojenie s 
fyzikou 
ü EnV 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Svet práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Cudzí jazyk 
ü Prepojenie s 
biológiou 
ü EnV 

ü Poz
orovanie a 
skúmanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Dia
lóg 

ü O
dborné 
časopisy 
ü In
ternet 

ü Praktické 
cvičenie 

 
Logik

a 

ü Rozvoj 
logického myslenia [ 
e ] 

ü Postupy, 
riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie - 
Algoritmy, logické 
uvažovanie, 
postupnosť krokov 
riešenia 

ü Informatika 
ü Prepojenie s 
matematikou 
ü MdV 

ü Prá
ca s PC 

ü Po
čítač, 
internet 

 

 
Komb
inator
ika a 
pravd
epodo

ü Stimulovani
e kombinatorického 
a kritického 
myslenia.[e] 

ü Kombinato
rika v úlohách - 
Usporiadavanie 
prvkov [systémy 
vypisovania]; 
Tvorenie dvojíc, 
trojíc,.. z daného 
počtu prvkov [ bez 

ü Matematika 
ü Prepojenie s 
informatikou 

ü Prá
ca s PC 

ü Po
čítač 

 



bnosť opakovania, s 
opakovaním]; 
Riešenie úloh s 
kombinatorickou 
motiváciou; 
Propedeutika 
štatistiky [ grafické 
znázornenie údajov]. 

Geom
etria 

ü Rozvoj 
základnej 
gramotnosti v 
oblasti geometrie, 
aplikácia získaných 
poznatkov v 
praktickom živote 
[e] 

ü Obsah 
obdĺžnika a 
štvorca - Použitie 
štvorcovej siete ako 
propedeutiky 
približného výpočtu 
obsahu rovinných 
útvarov; Jednotky 
obsahu, ich použitie a 
premena; Obvod a 
obsah štvorca a 
obdĺžnika; Výpočet 
obvodov a obsahov 
obrazcov zložených 
zo štvorcov a 
obdĺžnikov; Riešenie 
úloh z praktického 
života 
 
ü Uhol a jeho 
veľkosť, operácie 
s uhlami - Uhol a 
jeho veľkosť, stupeň, 
minúta; Odhad a 
meranie veľkosti 
uhla; Rozdelenie 
uhlov podľa veľkosti; 
Porovnávanie, 
prenášanie, zhodnosť 
uhlov; Os uhla a jej 
konštrukcia; Súčet a 
rozdiel uhlov, 
násobenie a delenie 
veľkosti uhlov 
prirodzeným číslom; 
Triedenie 
trojuholníkov podľa 
vnút. uhlov;  
Dopočítavanie 
vonkajších a vnút. 
uhlov v rôznych 
typoch trojuholníkov; 
Susedné a vrcholové 
uhly a ich vlastnosti. 

ü Matematika 
ü Dv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ü Prá
ca s 
rysovacími 
pomôckami 

 ü Písomné 
práce a testy 

Nume
rické 
zákla

dy 

ü Získanie 
základných 
zručností pri 
počítaní s 
prirodzenými aj 
desatinnými číslami, 
rozvoj matematickej 
gramotnosti [e] 

ü Počtové 
výkony s 
prirodzenými 
číslami - Násobenie 
a delenie 
prirodzených čísel 
spamäti, písomne a 
na kalkulačke [aj 
delenie so zvyškom]; 
Deliteľnosť dvomi, 
piatimi, desiatimi,..; 
Sčitovanie a 
odčitovanie 
prirodzených čísel ako 
navzájom opačné 
operácie a ich 
využitie pri riešení 
jednoduchých úloh 
ako propedeutika 
rovníc; Dohoda o 
poradí počtových 
výkonov, vlastnosť 
komutatívnosti, 
asociatívnosti, 
distributívnosti, 
použitie zátvoriek v 
príkladoch 
Propedeutika 
počítania so 

ü Matematika  ü Ka
lkulačka  

ü Písomné 
práce a testy 



zaokrúhlenými 
číslami. 
 
ü Desatinné 
čísla. Počtové 
výkony s 
desatinnými 
číslami - Desatinné 
číslo, rád číslice v 
zápise des. čísla;  
Zobrazenie des. čísla 
na čís. osi; 
Porovnávanie, 
usporiadanie, 
zaokrúhľovanie des. 
čísel; Sčítanie a 
odčítanie des. čísel – 
spamäti, písomne a 
na kalkulačke; 
Násobenie a delenie 
des. čísel 
prirodzeným a des. 
číslom – spamäti, 
písomne, na 
kalkulačke; 
Propedeutika rovníc 
[pomocou navzájom 
opačných operácií], 
úlohy na poradie 
počtových operácií, 
premenu jednotiek; 
Výpočet 
aritmetického 
priemeru, riešenie 
jednoduchých úloh z 
reálneho života 

Umen
ie 

ü Oboznámiť 
s niektorými druhmi 
a formami umenia, 
budovať pozitívny 
vzťah k umeniu [i] 

ü Dramatick
é umenie - 
divadelná hra, 
rozhlasová hra, film; 
herec, režisér, scenár 
 
ü Podnety 
výtvarného umenia 
/ médiá, štýly, 
procesy, techniky, 
témy - kinetické / 
svetelné umenie; op-
art , stredoveké a 
gotické umenie. 
 
ü Podnety 
filmu a videa - 
vzťah obrazu a zvuku 
vo filme, hudbe, hlas 
a slovo, strih. 
 
ü Podnety 
architektúry - 
urbanizmus / plán 
mesta, štruktúra zón, 
doprava, uzly, vzťah 
ku krajine, mesto a 
dedina / fantastické 
priestory. 
 
ü Elektronick
é médiá - 
spracovanie a montáž 
obrazu / vrstvy, filtre, 
transformácie, 
farebné variácie: 
simulovanie vrstiev a 
filtrov 
prostredníctvom 
mechanických a 
výtvarných 
prostriedkov 
 
ü Podnety 
hudby a literatúry 

ü Slovenský jazyk 
a literatúra 

 
 
 
 
 
ü Výtvarná 
výchova 
ü Prepojenie s 
dejepisom, geografiou, 
občianskou náukou, 
ü informatikou 
ü Prepojenie s 
literatúrou a hudobnou 
výchovou 

 ü   
 
 
 
 
 
ü Výstava prác 
ü Prezentácia 



- / synestetické 
podnety; farebná 
hudba / objekt, 
hudobno-vizuálny 
nástroj;  alt.: zvuková 
plastika, objekt 

Pohy
b 

ü Rozvíjať 
schopnosti, 
zručnosti a návyky, 
ktoré sú súčasťou 
zdravého životného 
štýlu. Vytvoriť 
pozitívny vzťah k 
pohybu [ j ] 

ü Sila a 
pohyb - Vzájomné 
pôsobenie telies 
 
ü Cvičenie a 
pohyb - Všeobecná 
gymnastika; Atletika; 
Základy 
gymnastických 
športov; Športové 
hry; Plávanie; 
Sezónne činnosti, 
Florbal 

ü Fyzika 
 
 
 
ü Telesná a 
športová výchova 

ü Po
hybová 
aktivita 

  

77..  rrooččnnííkk  
 

11..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvýýssttuuppoovv  žžiiaakkoovv  77..  rrooččnnííkkaa  
Žiaci sa nachádzajú v zložitom období dospievania, prechádzajú fyzickými aj psychickými zmenami. Začínajú vznikať prvé 
lásky, silné partie. 
Preto  je  dôležité,  aby  bol  vytvorený   pozitívny  vzťah  k  sebe  samému  a  opačnému  pohlaviu  a  kamarátsky  vzťah  
s pedagógom založený na vzájomnej dôvere. 

a] Veľký  dôraz  budeme  hneď od  začiatku  klásť na  vytvorenie  pozitívneho  vzťahu  s  učiteľom,  na  rozvíjanie  
sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.  

Realizácia:  
 V rámci triednických hodín počas celého roka 
 

b] Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Budeme 
u žiakov rozvíjať finančnú, matematickú aj čitateľskú  gramotnosť. 

 Realizácia:  
 Implementáciou do tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých učebných predmetov.  
 

c] Dôraz kladieme aj na vytvorenie pozitívneho vzťahu k opačnému pohlaviu, úcte k ľudskému telu a životu vôbec. 

Realizácia:  
 Počas vyučovacích hodín biológie, triednických hodín. Formou besedy o dospievaní  
 
d] Budeme klásť dôraz na vytvorenie dobrej pracovnej atmosféry v triede, rozvíjať pocit spolupatričnosti, vzájomnú 
pomoc, dobré medziľudské vzťahy, čím budeme predchádzať problému šikanovania. 
 
Realizácia: 
 Počas celého roka v rámci triednických hodín v jednotlivých ročníkoch pomocou preventívneho programu Vieme, 
že 
 

CCiieellee  vv  77..  rrooččnnííkkuu::  
a.) naučiť sa základné komunikačné zručnosti, vhodne argumentovať, vyjadriť svoj názor; 
b.) získať základné komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch; 
c.) poznať stavbu tela stavovcov; 
d.) vedieť sa orientovať na mape, poznať a charakterizovať Afriku a Áziu; 
e.) rozvíjať matematickú gramotnosť v oblasti aritmetiky a geometrie; 
f.) získať základnú gramotnosť v oblasti IKT; 
g.) získať základné manuálne zručnosti; 
h.) získať základné vedomosti o pestovaní kvetín; 
i.) spoznávať seba samého, budovať kvalitné medziľudské vzťahy, vytvárať pozitívnu hierarchiu hodnôt, chrániť 

zdravie a ľudský život vôbec; 
j.) poznať sociálne väzby a vzťahy v spoločnosti v minulosti aj v súčasnosti 
k.) poznať vlastnosti kvapalín a plynov a štruktúru chemických látok 
l.)  získavať kladný vzťah k umeniu 
m.) vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám 



 

OOkkrruuhhyy  uuččiivvaa  vv  77..  rrooččnnííkkuu::  
 

Ja 
Človek a komunikácia 
Vzdelanie 
Spoločnosť 
Orientácia v priestore 
Objavovanie svetadielov, práca s mapou 
Orientácia v čase 
Poznávanie sveta 
Vlastnosti prírodných objektov a procesov 
Životný priestor, príroda a človek 
Ochrana zdravia a života 
Ochrana prírody 
Logika 
Kombinatorika a pravdepodobnosť 
Geometria 
Numerické základy 
Umenie 
Pohyb 
 
Rozpracovanie cieľov a okruhov učiva v 7. ročníku: 
Okruh učiva 
 

Ciele Téma Predmet,  
medzipredmetové 
vzťahy, 
Prierezová téma 

Metódy Učebné 
zdroje 

Poznámky 
K hodnote
niu 
Konkrétny 
výstup   

Ja 
 

 
Vedieť vhodne 
argumentovať, 
vyjadriť svoj názor ( 
a)  

 
 
 
 
 
 
 
Spoznávať seba 
samého, budovať 
kvalitné medziľudské 
vzťahy, vytvárať 
pozitívnu hierarchiu 
hodnôt, chrániť 
zdravie a ľudský život 
vôbec (i ) 
 

Objavenie vlastnej 
jedinečnosti a 
identity 

Veľkosť a dôstojnosť 
ľudskej osoby, úcta 
k človeku.  
Poznať svoje silné a 
slabé stránky, 
pozitívne a negatívne  
vlastnosti. Zdravé 
sebavedomie.  
Prijať sám seba aj so 
svojimi  nedostatkami 
a rozhodnúť sa 
pracovať na sebe. 
Rovnakú šancu dávať 
iným. 
Prosociálnosť ako 
zložka vlastnej 
identity 
Nezávislosť 
a rešpektovanie, 
ponúkanie 
a prijímanie slobody 
ako predpokladu pre 
schopnosť preberať 
zodpovednosť. 
Rozvíjanie vlastnej 
identity v interakcii 
s druhými, ochota 
odpúšťať a požiadať 
o odpustenie. 
Slobodné prijatie 
záväzkov a vernosť k 
nim ako predpoklad  
zrelosti .              
Etické aspekty 
vzťahu k vlastnej 
rodine 
Hlbšie poznanie 
vlastnej rodiny, 
uplatňovanie 
sociálnych zručností 
v rámci rodiny  

 
Etická výchova 
Prepojenie 
s náboženskou 
výchovou,  
triednickou hodinou 
 
OaSR 

 
Zážitkové 
metódy, 
dialóg, hranie 
rolí 

 
 
Metodické 
materiály 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovné 
listy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt : 
Moja rodina 



Reflexia nad vlastnou 
kritickosťou v rodine. 
Rešpektovanie 
pravidiel hry (práva a 
povinnosti) v rodine. 

Človek 
a komunikáci
a 

 
Naučiť sa základné 
komunikačné 
zručnosti, vhodne 
argumentovať, 
vyjadriť svoj názor (a) 
 
 
 
 
Získať základnú 
gramotnosť v oblasti 
IKT (f) 
 
 
 
 
 
Naučiť sa základné 
komunikačné 
zručnosti (a ) 
 
Získať základné 
komunikačné 
zručnosti v cudzích 
jazykoch (b) 
 
Získať základnú 
gramotnosť v oblasti 
IKT (f ) 

Byť sám sebou, 
vedieť obhájiť 
svoje práva a 
názory 

Vedieť sa presadiť a 
obhájiť v rôznych 
situáciách:  opýtať sa 
prečo, vedieť 
odmietnuť, 
vysloviť sťažnosť,  
vysvetliť svoje názory, 
požiadať o láskavosť, 
vysloviť  návrh, čeliť 
manipulácii a tlaku 
skupiny. Uplatňovanie 
asertívneho správania 
v každodennosti 
 
Grafická 
komunikácia 
Základy technickej 
komunikácie –   
zobrazovanie, 
technický náčrt – 
kreslenie, technický 
výkres 
Počítač a technické 
kreslenie (softvéry na 
kreslenie) 
    
Kníhtlač 
 
Rozvoj 
komunikačných 
zručností 
Písomná, verbálna 
komunikácia, čítanie 
s porozumením. 
Nadviazať kontakt, 
podať informácie, 
vyjadriť svoj názor, 
svoju vôľu, vlastné 
emócie, pravidlá 
a povinnosti,.. 
 
Informácie okolo 
nás 
Grafické, textové 
dokumenty, 
prezentácie Word, 
Skicár, PowerPoint  
Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 
Komunikácia 
elektronickou poštou 

Etická výchova   
 
 
OaSR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejepis 
 
Slovenský jazyk a 
literatúra 
 
Cudzí jazyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatika 

Zážitkové 
metódy, 
dialóg, hranie 
rolí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostatná 
práca 
 
 
 
Práca s 
literatúrou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
 
 
 
 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC, internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt 
„Technický 
výkres“ 
 
 
 
 
 
 
projekt J. 
Guttenberg 
 
 
 
 
Slohová 
práca 
Beseda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentácia 

Vzdelanie Poznať sociálnu 
oblasť Ázie (d) 

Ázia 
Školstvo 
a zdravotníctvo 
v Afrike 
 
Osvietenský 
absolutizmus 
Reformy Márie Terézie 
o škole 
 
Vzdelávanie a 
práca 
Škola a jej zariadenie. 
Učebné predmety. 
Zamestnanie, 
povolania 

Geografia 
 
 
 
 
 
Dejepis 
 
 
 
Cudzí jazyk 
 
MdV 

 
 
Diskusia 
 
 
 
Rozhovor 

Atlasy, 
internet 

 

Spoločnosť Budovať kvalitné 
medziľudské vzťahy, 

Sociálne vzťahy v 
spoločnosti          

Občianska náuka  
 

DVD  
 



vytvárať pozitívnu 
hierarchiu hodnôt, 
rešpektovať názory 
a práva iných ( i ) 
 
Poznať sociálne väzby 
a vzťahy v spoločnosti 
v minulosti aj 
v súčasnosti (j ) 
 

Spoločnosť a jej 
zloženie 
Makrosociálne skupiny 
Sociálne zmeny 
v spoločnosti, ich 
príčiny. Štruktúra 
obyvateľstva podľa 
rás, náboženstiev, 
národov, jazykov. 
Multikulturalizmus 
Sociálne a politické 
napätie 
v spoločnosti a ich 
riešenie 
Príčiny a dôsledky 
vojen. Diktátorské 
režimy. Terorizmus, 
jeho príčiny, dôsledky 
a vplyv na spoločnosť  
Demokracia a jej 
princípy 
Ľudské práva 
a slobody. Občianske 
práva a povinnosti. 
Voľby, volebné právo, 
volebné princípy 

 
Rozhovor 
 
 
 
Práca s 
informáciami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nástenka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt 
Parlamentn
é voľby 

Orientácia 
v priestore 

Poukázať na význam 
geometrie v bežnom 
živote a v umení (e) 

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, 
pôdorys a bokorys, 
úlohy na rozvoj 
priestorovej 
predstavivosti. Sieť 
kvádra a kocky.  

Výtvarný jazyk 
/ základné prvky 
výtvarného 
vyjadrovania 
Mierka a proporčné 
vzťahy, operácie 
s proporciami 

Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova 
Prepojenie s 
matematikou 

 
 
 
Rysovanie 
 
Modelovanie 
telies 

 
 
 
Rysovacie 
pomôcky, 
výkres 

 
 
 
 
Model 
kocky, 
kvádra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstava 
prác 

Objavovanie 
svetadielov, 
práca s 
mapou 
 

Vedieť sa orientovať 
na mape, poznať 
a charakterizovať 
Afriku a Áziu (d ) 

Afrika 
Členenie, poloha, 
vodstvo, rastlinstvo, 
priemysel, mestá, 
obyvateľstvo,.. 
Objavovanie 
prírodných 
a človekom 
vytvorených osobitostí 
regiónu a ich 
porovnanie so 
Slovenskom 
(miestnou krajinou) 
Ázia 
Členenie, poloha, 
vodstvo, rastlinstvo, 
priemysel, mestá, 
obyvateľstvo,.. 
Objavovanie 
prírodných 
a človekom 
vytvorených osobitostí 
regiónu a ich 
porovnanie so 

Geografia Prezentácia 
 
 
 
 
 
 
 
Práca 
s literatúrou, 
práca s PC 
 
E-learning 

Mapa, atlas 
 
 
DVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt  



Slovenskom  
Orientácia  
v čase 

 
 
 
 
Poznať sociálne väzby 
a vzťahy v spoločnosti 
v minulosti aj 
v súčasnosti (j ) 
 
 

Hudobné prechádzky 
storočiami 
 
Občiansky život 
ako proces 
formovania 
demokracie       
Občan a občianstvo 
Proces formovania 
občianskej 
spoločnosti. Historický 
pohľad na občiansku 
spoločnosť, 
občianstvo. Občan, 
občianska spoločnosť 
a štát. Vznik štátu, 
vzťahy občan a štát, 
právny štát 
 
Slováci v Uhorskom 
kráľovstve 
Obrazy 
novovekého sveta 
Kríza stredoveku, 
kníhtlač, objavitelia 
a dobyvatelia, 
reformy,.. 
Habsburská 
monarchia 
Osvietený 
absolutizmus, Mária 
Terézia 

Hudobná výchova 
 
 
 
Občianska náuka 
Prepojenie s 
dejepisom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dejepis 
 
 
 
 
 
 
 
RgV 

 
 
 
Práca s 
literatúrou 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s PC 

CD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt  

Poznávanie 
sveta 

 
 
Spoznávať seba 
samého, budovať 
kvalitné medziľudské 
vzťahy ( i ) 
 
 
Poznať 
a charakterizovať 
prírodu Afriky a Ázie  
(d) 

Občianska 
participácia 
Participácia na živote 
v triede. Participácia 
na živote v škole. 
Tvorba pravidiel 
v triede – triedny 
poriadok.  Tvorba 
pravidiel v škole – 
školský poriadok. 
Participácia na živote 
v obci – obecná 
samospráva, obecné 
zastupiteľstva.  
 
Afrika, Ázia 
Objavovanie 
prírodných 
a človekom 
vytvorených osobitostí 
regiónu a ich 
porovnanie so 
Slovenskom 
(miestnou krajinou) 
Podnety rôznych 
oblastí poznávania 
sveta 
 podnety prírodopisu  
/ prírodné štruktúry 
Tradícia a identita 
/ kultúrna krajina 
výtvarné reakcie na 
tradičné formy 
(architektúry odevov, 
jedál, zvykov ) 

Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova 

Zážitkové 
učenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca 
s informáciami
, skupinová 
práca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlas, mapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukážky prác 

Priame 
aktivity 
žiakov 
v triede, 
škole 
a obci. 
Triedna 
a školská 
samospráva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstava 
prác 

Vlastnosti 
prírodných 
objektov a 
procesov 
 

Poznať vlastnosti 
kvapalín a plynov, 
štruktúru chemických 
látok ( k) 
 

 Štruktúra 
látok. Periodická 
sústava 
chemických prvkov 
Atómy ich zloženie 
a štruktúra 
Chemické prvky, ich 
názvy a značky. 
Periodická sústava 
chemických prvkov. 
Chemické väzby. 
Molekuly a chemické 
zlúčeniny. Ióny 

Chémia 
 
EnV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavovanie, 
pozorovanie, 
pokusy 

Modely 
atómov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt: 
technické 
zariadenie 
 
 



 
Správanie sa telies 
v kvapalinách 
a plynoch 
Meranie vytlačeného 
objemu, hustota 
plynov, mechanické 
vlastnosti kvapalín 
a plynov, Pascalov 
a Archimedov zákon 
Meteorológia 
Počasie, podnebie, 
zrážky, vlhkosť 
vzduchu, vznik 
oblakov,.. 

 
Fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
 
RgV 

 
 
Prezentácie, 
DVD 

 
Praktické 
cvičenia, 
resp. 
laboratórne 
úlohy 

Životný 
priestor, 
príroda 
a človek 
 

Získať základné 
manuálne zručnosti ( f 
) 
 
Získať základné 
vedomosti o pestovaní 
kvetín (h ) 
 
 
 
 
 
 
Poznať stavbu tela 
stavovcov(c ) 
 
 
 
Poznať 
a charakterizovať 
prírodu a priemysel 
Ázie  (d) 

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. 
 
Materiály 
a technológie 
Základné technické 
materiály – drevo, 
kovy, plasty – 
polotovary. 
Stavba tela 
stavovcov                     
povrch tela stavovcov. 
Oporná, tráviaca, 
vylučovacia, dýchacia, 
sústava,.... 
   
 Ázia 
Nadmerná hustota 
zaľudnenia určitých 
oblastí v Azii. 
Boom priemyselnej 
výroby (ázijské tigre) 
Hrozby 
tajfúnov, zemetrase
ní a povodní    

Svet práce 
 
EnV, RgV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technika 
 
 
 
 
 
Biológia 
EnV 
 
 
 
 
 
 
Geografia 
EnV, Mkv 

Práca na 
pozemku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická 
činnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E- learning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s 
informáciami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atlas, mapa 

Záhradka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aranžovanie  

Ochrana 
života 
a zdravia 

 
Vytvárať pozitívnu 
hierarchiu hodnôt, 
chrániť zdravie 
a ľudský život vôbec ( 
i ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznať stavbu tela 
človeka (c ) 

Etické aspekty 
integrovania 
sexuálnej zrelosti 
do kontextu  
osobnosti 
Rozvíjanie sexuálnej 
identity. "Zázrak 
života" - počatie a 
prenatálny život 
ľudského plodu. 
Rozpor medzi 
pohlavnou a 
psychosociálnou 
zrelosťou.  Predčasný 
sexuálny styk, jeho 
príčiny a dôsledky. 
Pohlavné choroby a 
AIDS. Sloboda 
a zodpovednosť 
v dozrievaní 
sexuálnych vzťahov 
v manželský a rodinný 
zväzok. 

Etická výchova 
 
 
OaSR, EnV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zážitkové 
metódy, 
dialóg, hranie 
rolí 
 
 
 
 
 
Diskusia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Beseda 
s lekárom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Chrániť zdravie 
a ľudský život vôbec ( 
i ) 

 

Vzťah k starým, 
chorým a k osobám 
so špecifickými  
potrebami  
Rozvoj empatie, 
komunikácie s vyššie 
spomínanými ľuďmi. 
Ochota chápať ich 
potreby, ale aj vidieť 
ich možnosti 
a bohatstvo, ktoré 
môžu odovzdať 
ostatným. 

 
Človek a jeho telo 
Povrch a stavba 
ľudského tela. 
Oporná, kožná, 
pohybová, tráviaca, 
dýchacia, obehová, 
nervová sústava, 
rozmnožovanie,...  
   
Zdravie a život 
človeka       
Vonkajšie vplyvy na 
ľudské zdravie. 
Zdravie a choroba. 
Nákazlivé ochorenia, 
očkovanie, prevencia.  
Toxické a návykové 
látky. Vplyv na zdravie 
človeka. Drogové 
závislosti a ich 
prevencia. 
Životný štýl. Etické a 
morálne princípy, 
kultúra medziľudských 
vzťahov, vzťah 
človeka k prírode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biológia 
EnV 
 
 
 
 
 
Prepojenie s etickou, 
náboženskou, 
občianskou výchovou 
 
 
OaSR 
EnV 

 
Skupinová 
práca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s 
informáciami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrazový 
materiál, 
DVD,  
 
prezentácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plagát : 
STOP 
ZÁVISLOSTI
AM 

Ochrana 
prírody 

Získať základné 
vedomosti o pestovaní 
kvetín (h ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Získať základné 
manuálne zručnosti (g 
) 

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.   
Človek a technika 
Vzťahy medzi 
technikou a prírodou, 
technikou 
a spoločnosťou. 
Človek – príroda – 
spoločnosť – technika 
a ich vzťahy. História 
techniky – človek 
tvorca techniky. 

Svet práce 
 
RgV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technika 

Praktické 
činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s PC 

Kvetinová 
výzdoba 
triedy 

Logika Rozvíjať logické 
myslenie žiakov    ( e 
) 

Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 
Algoritmy, logické 
uvažovanie, 
postupnosť krokov 

Informatika 
 
Prepojenie s 
matematikou 

Problémové, 
tvorivé úlohy 

  



riešenia 
Kombinatorik
a, 
pravdepodob
nosť 

Rozvoj matematickej 
gramotnosti ( e ) 

Riešenie rôznych 
úloh 
z kombinatoriky.  
Úlohy na tvorbu 
skupín predmetov 
a ich počte z oblasti 
rôznych hier, športu 
a z rôznych oblastí 
života.  
Riešenie 
jednoduchých 
kombinatorických úloh 
(na základe hier 
a pokusov). Riešenie 
kombinatorických úloh 
rôznymi metódami 
(stromový diagram, 
príprava tabuliek, 
systematické 
vypisovanie 
možností). 

Matematika 
OaSR 

 
 
 
 
 
Skupinová 
práca, 
problémové 
úlohy 

Pracovné 
listy 

 Príprava 
a vyhodnot
enie ankety 

Geometria Rozvíjať matematickú 
gramotnosť v oblasti 
a geometrie (e ) 

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, 
pôdorys a bokorys, 
úlohy na rozvoj 
priestorovej 
predstavivosti. Sieť 
kvádra a kocky. 
Objem kvádra 
a kocky. Jednotky 
objemu a ich 
premena. Povrch 
kvádra a kocky. 

 
Matematika 
 
EnV, RgV 

 
Skupinová 
práca 
 
 
Tvorivé úlohy 

Rysovacie 
pomôcky, 
Výkresy 
stavieb, 
objektov 

Hráme sa 
na 
architektov 

Numerické 
základy 

Rozvíjať matematickú 
a finančnú 
gramotnosť ( e ) 

Zlomky. Počtové 
výkony so 
zlomkami. 
Racionálne čísla 

Zlomok, rovnosť 
zlomkov, ich krátenie 
a rozširovanie, 
porovnávanie zlomkov 
Sčitovanie 
a odčítavanie zlomkov 
Násobenie a delenie 
zlomku prirodzeným 
číslom (ostatné 
výpočty prevažne 
prevodom na 
desatinné čísla). 
Vzťah medzi zlomkom 
a desatinným 
zápisom.      
Percentá 

Percento, základ, 
počet percent. 
Promile. Vzťah 
percent (promile), 
zlomkov 
a desatinných čísel. 
Znázorňovanie časti 
celku a počtu percent 

Matematika 
 
OaSR 

Samostatná 
práca 
 
 
Rozvoj 
logického 
myslenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Učebnice, 
rysovacie 
pomôcky, 
kalkulačky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V banke 
 
 
 
 



vhodným diagramom. 
Jednoduché  
úrokovanie. 
Pomer. Priama 
a nepriama 
úmernosť 
Pomer, rozdeľovanie 
celku v danom 
pomere. Priama a 
nepriama úmernosť. 
Trojčlenka. 
Znázornenie priamej  
a nepriamej 
úmernosti graficky.  

 
Matematick
é súťaže 

Umenie  
Získavať kladný vzťah 
k umeniu   ( l ) 

Pestrá paleta 
populárnej hudby. 
Hudba na pomedzí 
(prieniky rôznych 
druhov a žánrov 
hudby: populárna 
hudba, vážna hudba, 
džez, etno, world...) 
Dramatické umenie  
divadelná hra, 
rozhlasová hra, film 
herec, režisér, scenár 
 
Podnety 
výtvarného umenia 
/ médiá, štýly, 
procesy, techniky, 
témy 
kinetické / svetelné 
umenie 
op-art , stredoveké 
a gotické umenie 
Podnety filmu a 
videa 
vzťah obrazu a zvuku 
vo filme, hudbe, hlas 
a slovo, strih 
Podnety 
architektúry 
urbanizmus / plán 
mesta, štruktúra zón, 
doprava, uzly, vzťah 
ku krajine, mesto 
a dedina / fantastické 
priestory 
Elektronické médiá 
spracovanie a montáž 
obrazu / vrstvy, filtre, 
transformácie, 
farebné variácie : 
simulovanie vrstiev 
a filtrov 
prostredníctvom 
mechanických 
a výtvarných 
prostriedkov 
Podnety hudby a 
literatúry,  
/ synestetické 
podnety 
 farebná hudba / 
objekt, hudobno-
vizuálny nástroj  
/ alt.: zvuková 
plastika, objekt 

Hudobná výchova 
MkV, RgV 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk a 
literatúra 
 
 
 
 
 
Výtvarná výchova 
 
 
 
 
 
 
 
Prepojenie 
s dejepisom, 
geografiou, 
občianskou náukou, 
informatikou 
 
 
 
 
 
Prepojenie 
s literatúrou 
a hudobnou výchovou 
 
MdV 

 
 
 
 
 
 
Samostatná 
práca 

CD 
 
 
 
 
 
DVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ukážky prác 

 
 
 
 
 
Predstaveni
e 
 
Beseda 
o filme, 
muzikáli, 
piesni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstavka 
prác 

Pohyb Vytvoriť trvalý 
pozitívny vzťah 
k pohybovým 
aktivitám ( m) 
 

Cvičenie a pohyb 
Všeobecná 
gymnastika; Atletika; 
Základy 
gymnastických 
športov; Športové 
hry; Plávanie; 
Sezónne činnosti, 
Florbal 

Telesná a športová 
výchova 
 
OaSR,  

Pohybová 
aktivita 

 Športové 
súťaže 

 



88..  rrooččnnííkk  
 

11..  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvýýssttuuppoovv  žžiiaakkoovv  88..  rrooččnnííkkaa  
Žiaci prechádzajú obdobím dospievania - fyzickými aj psychickými zmenami. Premýšľajú o zmysle života, hľadajú si 
priateľov, potrebujú niekam patriť, tráviť čas užitočným spôsobom.  

a] Veľký  dôraz  budeme   klásť na  vytvorenie  pozitívneho  vzťahu  s  učiteľom,  na  rozvíjanie  sebapoznania  a  
sebahodnotenia žiaka, rozvoj asertivity, čím naučíme žiakov odolávať manipulácií zo strany starších kamarátov. 

Realizácia:  
 V rámci triednických hodín počas celého roka 
 

b] Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Budeme 
u žiakov rozvíjať finančnú, matematickú aj čitateľskú  gramotnosť. 

 Realizácia:  
 Implementáciou do časovo – tematických plánov jednotlivých učebných predmetov.  
 

c] Dôraz kladieme aj na prevenciu a predchádzanie trestnej činnosti.  

Realizácia:  
           Formou besedy o trestno – právnej zodpovednosti s príslušníkom polície a sociálnym kurátorom 
 
d] Budeme klásť dôraz na  rozvíjanie pocitu spolupatričnosti, poskytnutie vzájomnej  pomoci, dobré 
medziľudské vzťahy, čím budeme predchádzať problému šikanovania. 
 
Realizácia: 
 Počas celého roka v rámci triednických hodín v jednotlivých ročníkoch pomocou preventívneho programu Vieme, 
že 
 

CCiieellee  vv  88..  rrooččnnííkkuu::  
a.) naučiť sa základné komunikačné zručnosti, vhodne argumentovať, vyjadriť svoj názor; 
b.) získať základné komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch; 
c.) poznať neživú prírodu a jej zložky; 
d.) vedieť sa orientovať na mape, poznať a charakterizovať Európu; 
e.) poznať geologické procesy a dejiny Zeme 
f.) rozvíjať matematickú gramotnosť v oblasti aritmetiky a geometrie, rozvíjať abstraktné myslenie; 
g.) získať základnú gramotnosť v oblasti IKT; 
h.) získať základné manuálne zručnosti a vedomosti v oblasti techniky; 
i.) spoznávať seba samého, budovať kvalitné medziľudské vzťahy, chrániť zdravie, rešpektovať ľudské práva 

a ľudský život vôbec; 
j.) budovať národné povedomie, poznať históriu Slovenska pred 1. svetovou vojnou 
k.) poznať magnetické a elektrické javy a základné fyzikálne vzťahy  
l.) poznať chemické reakcie, zlúčeniny a ich vlastnosti 
l.)  získavať kladný vzťah k umeniu 
m.) vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám 
 

OOkkrruuhhyy  uuččiivvaa  vv  88..  rrooččnnííkkuu:: 
Ja 
Človek a komunikácia 
Vzdelanie 
Európska únia 
Ľudské práva 
Orientácia v priestore 
Objavovanie svetadielov, práca s mapou 
Orientácia v čase 
Poznávanie sveta 
Vlastnosti prírodných objektov a procesov 
Životný priestor, príroda a človek 
Ochrana prírody 
Logika 
Kombinatorika a pravdepodobnosť 
Geometria 



Numerické základy 
Umenie 
Pohyb 
 

Rozpracovanie cieľov a okruhov učiva v 8. ročníku 
Okruh učiva Ciele Téma Predmet,  

medzipredmetové 
vzťahy, 
Prierezová téma 

Metódy Učebné 
zdroje 

Výstup   

Ja 
 

Vytvoriť si 
hierarchiu 
hodnôt, 
rešpektovať 
ľudské práva  
 

Zdroje etického poznania 
ľudstva    -  Etika; mravné 
hodnoty a normy; svedomie - 
pozitívne vzory - literatúra, 
náboženstvo, umenie a ľudová 
slovesnosť.                       
Dobré meno a pravda ako 
etické  hodnoty   -  Poznanie a 
pravda ako etické hodnoty. 
Pravda  a  lož.  Tajomstvo.  Česť,  
dobré meno, ublíženie na cti. 

Etická výchova, 
prepojenie 
s náboženskou 
výchovou, 
slovenským jazykom 
 
OaSR 

Zážitkové 
učenie 
 
 
Diskusia 

Literatúra 
pre mládež, 
DVD, 
internet 

 

Človek 
a komunikác
ia 
 

Rozvoj 
gramotnosti 
v oblasti IKT 
Získavať kladný 
vzťah k umeniu  
Získať základné 
komunikačné 
zručnosti 
v slovenskom aj 
cudzom  jazyku, 
vedieť vhodne 
argumentovať 
a vyjadriť svoj 
názor 

Multimédiá  –   pohyb a dej 
prostredníctvom obrazu a zvuku; 
strihanie zvukov a filmových 
záberov; vytváranie obrazovo –
zvukovej koláže; Elektronické 
nástroje, počítačová hudba, 
hudba na internete; základ 
spracovania a zaznamenávania 
zvuku. Strih zvuku a obrazu.    
Rozvoj komunikačných 
zručností- Čítanie 
s porozumením. Nadviazať 
kontakt, podať informácie, 
obhájiť svoj názor, svoju vôľu, 
vlastné emócie, 
pravidlá, povinnosti,.. 

Výchova umením; 
Prepojenie s 
informatikou 
MdV, OaSR 
 
 
Slovenský jazyk 
Cudzí jazyk 
MKV 

Skupinová 
práca 
 
Dialóg 
 
 
Projektové 
vyučovani
e 

PC 
internet 

Tvorba vlastných 
zvukov 
prostredníctvom 
elektronického 
nástroja, 
a vlastného 
hlasu, ruchov 
rôznych 
nástrojov 
 

Vzdelanie 
 

Spoznávať 
ekonomické 
hodnoty, 
stanoviť si 
hierarchiu 
hodnôt, 
rešpektovať 
ľudské práva  
 

Ekonomické hodnoty a etika 

Vlastníctvo a peniaze . Orientácia 
na peniaze ako jeden 
z deštrukčných prvkom ľudského 
života. Reklama - jej ciele 
a metódy. Umenie hospodáriť. 
Svojpomoc, solidarita, pomoc 
sociálne slabším. Poctivosť, 
ochrana spotrebiteľa. 

Etická výchova 
Prepojenie 
s občianskou náukou 
OaSR 

Rozvoj 
finančnej 
gramotnos
ti 
Zážitkové 
učenie, 
skupinová 
práca 

Internet  Imaginárny 
obchod 

Európska 
únia 

Poznať históriu 
a vznik EU  

Európa – starý svet? Zloženie 
a história Európskej únie, 
pravidlá, zaujímavosti.. 

Geografia 
MkV 

Projektové 
vyučovani
e 

Internet 
encyklopédie 

Projekt: 
Európska únia 

Ľudské 
práva 
 

 
Spoznávať seba 
samého, chrániť 
zdravie, a ľudský 
život vôbec  
Vedieť vhodne 
argumentovať, 
vyjadriť svoj 
názor 
Rešpektovať 
ľudské práva 
a názory iných  

Život, telesné a duševné 
zdravie ako etická hodnota 

Ochrana života a starostlivosť o 
zdravie ; Základy duševnej 
hygieny. Problémy lekárskej etiky 
(eutanázia, génová manipulácia).  
Štát a právo - Štátne zriadenie, 
formy vlády Právne základy 
štátu; Právo, zákon, morálka, 
rovnosť, spravodlivosť. Právne 
vedomie; Právny poriadok 
a Ústava SR; Ústavný súd. 
Ľudské a občianske práva; 
Medzinárodné dokumenty 
o ľudských právach  

Etická výchova 
OaSR, EnV 
 
 
Občianska náuka, 
prepojenie s etickou 
výchovou, dejepisom 

 
 
 
 
 
Práca s 
informácia
mi 

Internet 
Dokumenty 
o ľudských 
právach a 
právach 
detí; 
Právny 
poriadok SR; 
Ústava SR 

Príprava 
a prezentácia 
projektu 

Orientácia 
v priestore 
 

Poznať 
významné 
miesta 
zaujímavosti 
Európy  

Európa - Cestovanie po 
prírodných krásach stredomorská 
oblasť, alpská oblasť, 
škandinávska oblasť, stredná 
Európa, významné mestá 

Geografia 
MkV 

E - 
learning 

Mapa, atlas 
 
Internet 

 

Objavovanie 
svetadielov, 
práca s 
mapou 

Vedieť sa 
orientovať na 
mape, poznať 
a charakterizovať 
Európu  

Európa – náš svetadiel – 
poloha, členenie, vodstvo, 
priemysel, zaujímavosti,.. 

Geografia 
MkV, Env 

E-learning 
Práca s 
informácia
mi 

Internet 
Atlas, mapa, 
DVD 

 

Orientácia 
v čase 

Poznať 
geologické 

Tradícia a identita - Človek 
a viera , baroková architektúra, 

Výchova umením, 
Prepojenie 

 
 

Internet 
Ukážky 

 



 procesy a dejiny 
Zeme    
Budovať národné 
povedomie, 
poznať históriu 
Slovenska pred 
1. svetovou 
vojnou  

objekt, maliarstvo a sochárstvo 
Geologické procesy a dejiny 
Zeme - Dejiny Zeme. Prahory, 
starohory, prvohory, druhohory, 
treťohory a štvrtohory.       
Európa na ceste k moderným 
národom - Vek rozumu, zrod 
modernej doby; priemyselná 
revolúcia, národné hnutia; 
Rakúsko – Uhorsko Slováci 
v Rakúsko-Uhorsku               
Prvá svetová vojna 

s dejepisom, 
náboženskou 
výchovou 
Biológia, prepojenie 
s geografiou, 
dejepisom 
 
Dejepis 

 
Diskusia 
 
Skupinová 
práca 

umenia 
Mapy, atlasy 
 
 
E-learning 

Poznávanie 
sveta 
 

Poznať 
geologické 
procesy a dejiny 
Zeme  
Poznať neživú 
prírodu a jej 
zložky  

Zem  a  jej  stavba  -  Stavba 
Zeme. Sféry zemského telesa. 
Základná stavba zemskej kôry 
pevnín a dna oceánov, pohyby 
zemskej kôry 
Geologické procesy a dejiny 
Zeme- Geologické procesy a ich 
zdroje a dôsledky pre človeka. 
Sopky a prejavy ich činnosti. 
Vrásy a vrásnenie, zlomy, 
príkrovy. Zemetrasenie. Výskyt, 
príčiny, sprievodné javy, dôsledky 
pre človeka. Krasové procesy.  
Krasové útvary. Jaskyne ako 
životný priestor organizmov.  

Biológia, prepojenie 
s geografiou 
 
EnV 

Práca 
s informáci
ami 
E-learning 
 
 
 
Prezentáci
e 

Obrazový 
materiál 
 
Internet 
Atlasy, 
časopisy 
 
DVD 

Beseda 
 
 
Projekt a jeho 
prezentácia 

Vlastnosti 
prírodných 
objektov a 
procesov 
 

Získať základné 
manuálne 
zručnosti 
a vedomosti 
v oblasti techniky   
Poznať elektrické 
javy  
 
Poznať chemické 
reakcie, 
zlúčeniny a ich 
vlastnosti  
 
 
Poznať základné 
fyzikálne vzťahy  
 
 
 
 
Poznať 
magnetické 
a elektrické javy 
a základné 
fyzikálne vzťahy 
 

Elektrická energia - Schémy 
elektrických zapojení; Pravidlá 
bezpečnej práce s elektrickým 
prúdom  a poskytovanie prvej 
pomoci. Výroba, rozvod a zdroje 
elektrickej energie. Základný 
elektroinštalačný materiál. 
Jednoduché elektrické obvody. 
Základné elektrické spotrebiče. 
Chemické reakcie - Reaktanty 
a produkty v chemických 
reakciách, Chemické rovnice 
Niektoré chemické prvky 
a ich zlúčeniny Vlastnosti 
kovov a nekovov; Alkalické kovy;  
Vodík; Kyslík; Oxidy; Halogény 
Kyseliny, hydroxidy a soli  
Kyslosť a zásaditosť vodných 
roztokov; pH;                      
Teplo - Odovzdávanie 
a prijímanie tepla telesom; 
vedenie tepla. Jednotka tepla; 
Stanovenie energetickej hodnoty 
potravín formou ich spaľovania. 
Tepelné spaľovacie motory. 
Teplota, skúmanie premien 
skupenstva látok  - Meranie 
teploty. Skúmanie premeny 
skupenstva. Zisťovanie teploty 
rosného bodu. Modelovanie 
dažďa. Kyslé dažde. 
Magnetické a elektrické javy; 
el.  obvod -  Magnet –vlastnosti; 
póly. Kompas. Elektrický náboj, 
pole. Elektrometer. Elektrický 
obvod a jeho  časti a jeho  
znázornenie. Elektrické vodiče 
a izolanty z pevných látok. 
Sériové a paralelné zapojenie 
žiaroviek . Elektrický prúd. 
Elektrické napätie.  Rezistor. 

Technika 
Prepojenie s fyzikou 
EnV 
 
Chémia 
 
Env 
 
 
Fyzika; Prepojenie 
s technikou, 
matematikou 
EnV 
 
 
Prepojenie s 
biológiou 

Práca s 
elektrotec
hnickou 
stavebnico
u  a  práce  
súvisiace s 
technológi
ou 
montáže v 
elektrotec
hnike 
 
 
 
Pozorovani
e, 
bádanie, 
experimen
tovanie 
 
 
 
 
 
Dlhodobá 
tímová 
práca  

 Zistenie 
energetickej 
hodnoty potravín 
 
 
Modelovanie 
Celsiovho 
teplomera. 
 
Praktické 
meteorologické 
pozorovania, 
meteorologická 
stanica  
 
 
PROJEKT 
Zostrojenie 
elektroskopu 
z jednoduchých 
pomôcok 

Životný 
priestor, 
príroda 
a človek 
 

Získať základné 
manuálne 
zručnosti 
a vedomosti 
v oblasti 
záhradníctva  
 
Získať základné 
a vedomosti 
v oblasti bytovej 
inštalácie  

Okrasné záhradníctvo-
jednoročné, dvojročné, trvalky, 
cibuľové a hľuznaté kvetiny. 
Okrasné dreviny - ihličnaté, 
listnaté, opadavé, vždyzelené, 
stromy a kry.                     
Skalka - rastliny vhodné do 
skalky, zásady ich pestovania 
a ošetrovania.               
Technika, bezpečnosť, 
domácnosť - Základné 
informácie v oblasti bytovej 
inštalácie. Šetrenie vodou a 

Svet práce 
 
EnV 
 
Technika 
Prepojenie s fyzikou, 
svetom práce 
Biológia 

Teoretické 
odovzdáva
nie 
informácií, 
Praktická 
činnosť 
 
Praktické 
spoznávan
ie 

 
 
 
 
Minerály, 
horniny 

Praktická 
činnosť : 
príprava pôdy, 
výsadba, 
ošetrovanie 
okrasných 
rastlín.  
Projekt: horniny 
v našej obci. 



teplom v domácnosti. Výpočet 
spotreby energie na kúrenie. 
Minerály a horniny - 
Charakteristika, vznik, význam, 
vlastnosti, ochrana 

Ochrana 
prírody 
 

Poznať neživú 
prírodu a jej 
zložky 

Neživá príroda a jej 
poznávanie - Neživá a živá 
príroda. Závislosť organizmov od 
neživej prírody. Význam vied 
o Zemi a poznávania neživej 
prírody                      
Podmienky života a vzťahy 
organizmov - Jaskyne ako 
životný priestor organizmov. 
Svetlo, teplo, vzduch, voda, pôda 
a ich vplyv na životné podmienky 
a procesy organizmov. Zložky, 
typy ekosystémov. Vplyv činností 
človeka na život v ekosystémoch. 
Zložky a časti biosféry, obeh 
látok a tok energie, obnova a 
vývoj ekosystémov v biosfére. 
Globálne ekologické problémy.  

Biológia 
EnV 
 
Prepojenie s 
geografiou 

Pozorovani
e, 
skúmanie 
Práca s 
informácia
mi 
 
Prezentáci
e 
 
 
E-learning 

Minerály 
 
Obrazový 
materiál 
 
internet 

 
 
 
 
 
 
 
Praktická aktivita 

Logika 
 

Rozvíjať 
gramotnosť 
v oblasti IKT  

Postupy, riešenie problémov, 
algoritmické myslenie- 
Algoritmy, logické uvažovanie, 
postupnosť krokov riešenia 

Informatika; 
Prepojenie s 
matematikou 

Práca 
s algoritm
ami, Práca 
s PC 

  

Kombinatori
ka 
a pravdepod
obnosť 

Rozvoj logického 
myslenia, 
prepojenie 
matematiky 
s reálnym 
životom   

Pravdepodobnosť, štatistika 
Pravdepodobnostné hry 
a pokusy. Zobrazenie skupín 
údajov, tvorba grafov 
a diagramov. Plánovitý zber 
údajov a ich systemizácia 

Matematika 
Prepojenie s 
informatikou 

Práca s PC Počítač  Spracovanie 
výsledkov 
vlastnej ankety  

Geometria 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvíjať 
matematickú 
gramotnosť 
v oblasti geomet
rie, rozvíjať 
abstraktné 
myslenie 
a predstavivosť 
 
 

Trojuholník, zhodnosť 
trojuholníkov   Konštrukcia 
trojuholníka (sss, sus, usu), typy 
trojuholníkov a ich vlastnosti; 
Výška trojuholníka.   
Rovnobežníky, lichobežníky, 
obsah trojuholníka           
Striedavé a súhlasné uhly pri 
rovnobežkách. Rovnobežník, 
lichobežník a jeho vlastnosti. 
Jednoduché konštrukcie, obsah 
a obvod kosodĺžnika, 
kosoštvorca, trojuholníka, 
lichobežníka.             Hranoly                   
- znázornenie hranolov, ich sieť, 
objem a povrch 

Matematika 
 
Dv, EnV 
 
 
 
 
 
 

Samostatn
á práca 
Objavovan
ie 
súvislostí, 
pozorovani
e  
Tvorivé, 
divergentn
é úlohy 
Interaktívn
e 
vzdelávani
e 

Rysovacie 
pomôcky 
Modely 
geometrický
ch útvarov a 
telies 
 
 
Demonštrač
ný materiál 
 

 
 
 
 
Modelovanie 
telies z papiera 
 
 
 

Numerické 
základy 
 

Rozvíjať 
matematickú 
gramotnosť 
v oblasti 
aritmetiky, 
poukázať na 
význam 
matematiky 
v bežnom živote 

Celé  čísla  a  počtové  výkony  
s nimi  

Kladné a záporné čísla a ich 
usporiadanie.  Navzájom opačné 
čísla. Matematické operácie 
s celými číslami             
Premenná, výraz, rovnica - 
Riešenie jednoduchých úloh 
vedúcich na lineárne rovnice  
Dopočítavanie chýbajúcich 
údajov v jednoduchých vzorcoch, 
výpočet neznámej zo vzorca. 
Výrazy s premennými, 
dosadzovanie čísel za jednotlivé 
premenné. Využitie úloh na 
priamu a nepriamu úmernosť  

Matematika Tvorivé 
úlohy 
 
 
Skupinová 
práca 
 
Overovani
e, 
objavovani
e súvislostí 

Číselná os 
 
Učebnice 
Demonštrač
ný materiál 

 

Umenie 
 

Pomocou hudby, 
tanca 
a výtvarných 
techník získavať 
kladný vzťah 
k umeniu  

Zvuk a obraz – jazyk umenia 
- vyjadrovacie prostriedky a ich 
štylizácia v hudbe a výtvarnom 
umení                           
Tradícia a identita - prostredie 
a situácia,  väzby hudby 
a výtvarného umenia 
na konkrétne prostredie 
Prieniky umením - divadlo 
a tanec  - spojenie s hudbou 
a dizajnom. Človek medzi ľuďmi, 
portrét spolužiaka – literárny 

Výchova umením; 
MkV, MdV 
 
Prepojenie 
s telesnou výchovou; 
slovenským jazykom 
a literatúrou 

Samostatn
á práca 
 
 
Skupinová 
práca 
Dialóg 

Ukážky 
výtvarných 
a hudobných 
diel 

Scénky, dialógy 
a ich 
zhudobňovanie 
 
Prezentácia 
portrétu  



opis, fotografický portrét, kresba 
hlavy 

Pohyb 
 

Vytvoriť trvalý 
pozitívny vzťah 
k pohybovým 
aktivitám  

Cvičenie a pohyb - Všeobecná 
gymnastika; Atletika; Základy 
gymnastických športov; Športové 
hry; Plávanie; Sezónne činnosti, 
Florbal 

Telesná a športová 
výchova 
EnV, OaSR 

Pohybová 
aktivita 

 Športové súťaže 

99..  rrooččnnííkk  

CChhaarraakktteerriissttiikkaa  vvýýssttuuppoovv  žžiiaakkoovv  99..  rrooččnnííkkaa  
Žiaci  prechádzajú  obdobím  dospievania  -  fyzickými  aj  psychickými  zmenami.  Premýšľajú  o  zmysle  života,  hľadajú  a  
vyberajú si budúce povolanie, cítia potrebu niekam patriť. 

a] Veľký dôraz budeme  klásť na vytvorenie pozitívneho vzťahu s učiteľom a spolužiakmi, spoznávaniu silných 
a slabých stránok, na rozvíjanie sebapoznania, čím žiakom uľahčíme výber strednej školy a budúceho povolania 

Realizácia:  
 V rámci triednických hodín počas celého roka, počas dní otvorených dverí na jednotlivých stredných školách, 
počas besied zameraných na profesijnú orientáciu 
 

b] Budeme sa snažiť orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh a tvorbu projektov. Budeme 
u žiakov rozvíjať finančnú, matematickú aj čitateľskú  gramotnosť. 

 Realizácia:  
 Implementáciou do časovo – tematických plánov jednotlivých učebných predmetov.  
 

c] Dôraz kladieme aj na prevenciu a predchádzanie trestnej činnosti.  

Realizácia:  
           Formou besedy o trestno – právnej zodpovednosti s príslušníkom polície a sociálnym kurátorom 
 
d] Budeme klásť dôraz na  rozvíjanie pocitu spolupatričnosti, poskytnutie vzájomnej  pomoci, dobré 
medziľudské vzťahy, čím budeme predchádzať problému šikanovania. 
 
Realizácia: 
 Počas celého roka v rámci triednických hodín v jednotlivých ročníkoch pomocou preventívneho programu Vieme, 
že 
 

  

CCiieellee  vv  99..  rrooččnnííkkuu::  
a.) naučiť sa základné komunikačné zručnosti, vhodne argumentovať, vyjadriť svoj názor; 
b.) získať základné komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch; 
c.) poznať životné prosesy a stavbu živých organizmov; 
d.) vedieť sa orientovať na mape, poznať a charakterizovať Slovensko; 
e.) poznať historický vývoj v Európe 
f.) rozvíjať matematickú gramotnosť v oblasti aritmetiky a geometrie, rozvíjať abstraktné myslenie;; 
g.) získať základné manuálne zručnosti; 
h.) spoznávať seba samého, budovať kvalitné medziľudské vzťahy, chrániť zdravie, rešpektovať ľudské práva 

a ľudský život vôbec; 
i.) budovať národné povedomie, poznať históriu Slovenska od medzivojnového obdobia až po súčasnosť 
j.) poznať základné fyzikálne vzťahy; rôzne druhy energií a ich využitie 
k.) poznať chemické reakcie, zlúčeniny a ich vlastnosti, vedieť chemické výpočty 
l.)  získavať kladný vzťah k umeniu 
m.) vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám 
 

OOkkrruuhhyy  uuččiivvaa  vv  99..  rrooččnnííkkuu:: 
Ja 
Človek a komunikácia 
Vzdelanie 
Európa 
Slovensko 
Orientácia v priestore 
Objavovanie svetadielov, práca s mapou 
Orientácia v čase 



Poznávanie sveta 
Vlastnosti prírodných objektov a procesov 
Životný priestor, príroda a človek 
Ochrana prírody 
Logika 
Kombinatorika a pravdepodobnosť 
Geometria 
Numerické základy 
Umenie 
Pohyb 

  
Rozpracovanie okruhov a cieľov v 9. ročníku 
Okruh učiva Ciele Téma Predmet,  

medzipredmetové 
vzťahy, 
Prierezová téma 

Metódy Učebné 
zdroje 

Poznámky 
K hodnoteniu 
Konkrétny 
výstup   

Ja 
 
 
 
 

Vytvoriť si 
hierarchiu 
hodnôt, 
rešpektovať 
ľudské práva  
 

Závislosti 
Škodlivosť závislostí – fajčenie, 
alkohol, omamné látky, 
konzumný sex, hracie automaty , 
sekty a kulty 
Zdravý životný štýl 
Povedomie vlastnej hodnoty, 
čistota zmýšľania, rečí, prejavov 
správania v oblasti sexuality, 
kultivované vyjadrovanie, 
sebaovládanie.  

Etická výchova 
 
Prepojenie 
s náboženskou 
výchovou, 
triednickou hodinou 
 

Zážitkové 
učenie 
 
Diskusia 

Internet  Beseda 
s príslušníkom 
policajného zboru 

Človek 
a komuniká
cia 
 

Získavať kladný 
vzťah k umeniu  
Získať základné 
komunikačné 
zručnosti 
v slovenskom aj 
cudzom  jazyku, 
vedieť vhodne 
argumentovať 
a vyjadriť svoj 
názor 

Rozvoj komunikačných 
zručností 
Verbálna komunikácia, čítanie 
s porozumením. Nadviazať 
kontakt, podať informácie, 
vyjadriť svoj názor, svoju vôľu, 
vlastné emócie, pravidlá 
a povinnosti, vedieť povedať 
NIE.. 

 
 
 
Slovenský a cudzí 
jazyk 
 
Prepojenie 
s triednickou 
hodinou 

Skupinová 
práca 
 
Dialóg 
 
 
Projektové 
vyučovani
e 

PC 
internet 

Tvorba 
a prezentácia 
vlastných 
predmetových 
projektov 

Vzdelanie 
 

Spoznávať 
ekonomické 
hodnoty, 
stanoviť si 
hierarchiu 
hodnôt, 
rešpektovať 
ľudské práva  
 

Ekonomický život v  
spoločnosti          
Základné ekonomické problémy 
a ich riešenie; Trhová 
ekonomika; Trh trhový 
mechanizmus Výrobca 
a spotrebiteľ v živote 
spoločnosti; Úloha peňazí 
a finančných inštitúcií 
v ekonomickom živote 
spoločnosti; výchova k finančnej 
gramotnosti 

Občianska náuka 
 
Prepojenie s  
matematikou 

Rozvoj 
finančnej 
gramotnos
ti 

PC, internet  

Európa 
 

Poznať 
a charakterizovať 
vývoj v Európe 

Európa v medzivojnovom 
období 
Nové štáty na mape Európy 
Ako sa Lenin dostal k moci 
Mussolini a jeho čiernoodenci 
Hitler proti Európe 
Míľniky vedy a techniky 
Zlaté dvadsiate roky? 
Nové cesty umenia a architektúry 
II. svetová vojna 
Európa obeť diktátorov 
Život v okupovanej Európe 
Povojnový svet 
Rozdelenie Európy 
Nové plány a nové spojenectvá 
Na východ od železnej opony 
Súčasný svet 
Európska únia 

Dejepis 
 
Mkv 
RgV 
 
 
 
 
Prepojenie 
s výchovou umením 

Diskusia 
 
Zážitkové 
učenie 

Internet, Pc 
 
Encyklopédie 
 
DVD 

Exkurzia 
Oswienčin 

Slovensko 
 

Poznať 
geografické 
údaje 
o Slovensku. 
Poznať vývoj 
a postavenie 
Slovenska 
v rámci Európy 

Základné informácie 
o Slovensku v kontexte 
planéty Zem  
Poloha, zobrazenie Slovenska na mapách ; 
Prírodné krásy a historické 
udalosti, vznik Slovenska; 
Obyvateľstvo a mestá; 
Hospodárske aktivity; Slovensko ako 
cieľ pre cestovný ruch; Regióny 

Geografia 
 
 
Prepojenie 
s dejepisom 
a slovenským 
jazykom 
 
MkV 

Diskusia 
 
Zážitkové 
učenie 
 
 
E-learning 

Internet 
 
Atlas, mapa 
 
DVD 

Projekt – 
Slovensko naša 
vlasť  
 



Slovenska – možnosti rozvoja 
regiónov; Znečistenie prírody 
Kalamity a prírodné hrozby; 
Rozdiely medzi regiónmi  
Historické územia a tradície 

 
 
OaSR 
RgV 

Orientácia 
v priestore 
 

Rozvoj 
priestorovej 
orientácie 
v rámci 
geometrie 

Podobnosť trojuholníkov 
Podobnosť geometrických 
útvarov, pomer podobnosti. 
Použitie podobnosti pri meraní 
výšok a vzdialeností, 
topografické práce 

Matematika  
 
EnV 

Topografic
ké práce 
 
Praktické 
výpočty 

Internet  

Objavovani
e 
svetadielov, 
práca s 
mapou 
 

Vedieť sa 
orientovať na 
mape, poznať 
a charakterizovať 
Slovensko 

Geografia v bežnom živote 
Mapy. Geografické  súradnice na mapách,  
číselná mierka mapy  Tematické mapy,  
GPS v praxi 

Geografia   Atlas, mapa  

Orientácia 
v čase 
 

Poznať históriu 
Európy 
(Slovenska) 
v medzivojnovo
m období až po 
súčasnosť 

Európa v medzivojnovom 
období 
II. svetová vojna 
Povojnový svet 
Rozdelenie Európy 
Súčasný svet 
Európska únia 

Dejepis 
Mkv 
Mdv 

Diskusia DVD 
 
mapy 

 

Poznávanie 
sveta 
 

Poznať rôzne 
druhy energií, 
ich využitie 
a vplyv na 
životné 
prostredie 
 

Svetlo 
Slnečné svetlo a teplo. Svetelná 
energia, zdroje svetla – Slnko 
a žiarovka. 
Dôkaz priamočiareho šírenia sa 
svetla. Rozklad svetla. Farby 
spektra. Skladanie farieb. Odraz 
svetla. Zákon odrazu. Lom svetla. 
Zákon lomu. Dúha. Zobrazovanie 
šošovkami. Chyby oka. Okuliare. 
Akustika 
Zvuk, tón, hlasitosť, ozvena 
Masmediálne vplyvy 
Reflektovať vplyv masmédií - 
vzory v masmédiách, kritické 
hodnotenie videoprodukcie 
a televíznych programov, analýza 
filmu, výchova kritického diváka, 
možnosti pozitívneho 
ovplyvňovania televíziou. 

Fyzika 
 
 
 
 
 
 
 
Prepojenie 
s výchovou umením 
 
 
 
 
Prepojenie 
s výchovou umením 
 
MdV 

Pozorovani
e 
 
Bádanie 
 

 AKTIVITA: 
Odmeranie 
veľkosti slnečnej 
konštanty 
 
 
 
 
 
PROJEKT: Využitie 
slnečnej energie 

Energia 
 

Poznať rôzne 
druhy energií, 
ich využitie 
a vplyv na 
životné 
prostredie 
 

Energia v prírode, technike 
a spoločnosti 
Zákon zachovania energie. 
Zdroje energie. Fosílne palivá. 
Tradičné a netradičné zdroje 
energie. Vodné elektrárne. 
Zvyšovanie spotreby energie. 
Mechanická a vnútorná 
energia telesa 
Pohybová, polohová energia, 
vnútorná energia telesa, zdroje 
energie 
Jadrová energia 
Atóm, rádioaktivita, reaktor 

Fyzika 
 
Prepojenie 
s chémiou, biológiou 
 
EnV 
 
 
 
 

Exkurzia – 
JE 
Jaslovské 
Bohunice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navrhnúť 
zariadenie, 
v ktorom by teplo 
konalo prácu. 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti 
prírodných 
objektov a 
procesov 
 

Poznať chemické 
reakcie, 
zlúčeniny a ich 
vlastnosti  
 
 
Poznať základné 
fyzikálne vzťahy  
 
 
 
 
 

 Chemické výpočty 
 Látkové množstvo; Molárna 

hmotnosť; Redoxné reakcie – 
oxidácia, redukcia, korózia 
Uhľovodíky a ich deriváty 
Biolátky 
Sacharidy; tuky 
bielkoviny; vitamíny 
enzýmy, hormóny 
Astronómia 
Vesmír, slnečná sústava, pohyby 
planét a ich mesiacov, obloha, 
galaxie 

Chémia 
Prepojenie 
s matematikou, 
biológiou 
 
 
 
 
 
Fyzika 

Chemické 
výpočty – 
praktická 
činnosť 

Internet 
 

Laboratórne 
cvičenia 

Životný 
priestor, 
príroda 
a človek 
 

Získať základné 
informácie 
o životných 
procesoch 
a stavbe 
organizmov . 
Prehĺbiť 
povedomie 

 Fyzikálne zmeny pri 
chemických  reakciách 
Rýchlosť chemických reakcií 
a energetické zmeny; 
faktory ovplyvňujúce rýchlosť 
chemických reakcií 
Základné znaky a životné 
procesy organizmov   

Chémia 
 
 
 
 
 
 
Biológia 

Pozorovani
e 
 
Bádanie 
 
Práca s 
informácia
mi 

Internet 
 
Encyklopédia 
 
Nástenný 
obrazový 
materiál 

Laboratórne 
cvičenia 



o dôstojnosti 
ľudskej osoby 

Základné životné procesy. Príjem 
živín baktérií, rastlín a húb. Život 
rastlín, dĺžka života. Povrch tela 
bezstavovcov a stavovcov.  
Základná stavba organizmov 
Bunková stavba; rastlinné 
a živočíšne bunky. Základné 
životné procesy bunky. Bunka 
ako celok. Základné životné 
prejavy rastlín a živočíchov. 
Dedičnosť a jej podstata  
Dedičnosť, jej význam. 
Premenlivosť a rozmanitosť 
organizmov, druhové vlastnosti, 
vlastnosti jedinca. 

Ochrana 
prírody 
 

Uvedomiť si, že 
všetci sme 
spoluzodpovedný 
za prostredie, 
v ktorom žijeme 

Chémia a spoločnosť 
Plasty; syntetické vlákna; mydlá 
a saponáty; 
Kozmetické prípravky; lieky; 
drogy; chémia v 
poľnohospodárstve 
Životné prostredie 
organizmov a človeka     
Životné  prostredie a jeho zložky, 
vzájomné vzťahy, ich význam. 
Starostlivosť o životné 
prostredie. Štátna ochrana 
prírody, preventívne opatrenia. 
Chránené rastliny, živočíchy.  
Ochrana prírody. Chránené 
územia a ich význam. 

Chémia 
 
 
 
 
 
Biológia 

Pozorovani
e, 
skúmanie 
Práca s 
informácia
mi 
 
Prezentáci
e 
 
 
E-learning 

Obrazový 
materiál 
 
Internet 
 
Encyklopédie  

 

Logika 
 

Rozvoj 
matematickej 
gramotnosti 

Postupy, riešenie problémov, 
algoritmické myslenie 
Algoritmy, logické uvažovanie, 
postupnosť krokov riešenia 

 
Prepojenie s 
matematikou 

  Pytagoriáda 

Kombinator
ika 
a pravdepo
dobnosť 
 

Rozvoj logického 
myslenia, 
prepojenie 
matematiky 
s reálnym 
životom   

Štatistika 
Početnosť. Relatívna početnosť. 
Štatistické prieskumy, triedenie, 
náhodný výber. Tabuľky, grafy 
a diagramy, ich čítanie, 
interpretácia a tvorba, prechod 
od jedného typu znázornenia 
k inému 

Matematika Práca s 
informácia
mi 

 Štatistické 
spracovanie 
ankety 
realizovanej v 
triede 

Geometria 
 

Rozvíjať 
matematickú 
gramotnosť 
v oblasti geomet
rie, rozvíjať 
abstraktné 
myslenie 
a predstavivosť 
 
 

Súmernosť v rovine 
Osová súmernosť, os 
súmernosti. Konštrukcia obrazu 
v osovej súmernosti  Ukážky 
stredovej  súmernosti. 
Grafické znázorňovanie 
závislostí 
Kartézsky súradnicový systém, 
grafy závislostí. Základné 
vlastnosti závislostí (rast, 
klesanie, najväčšie a najmenšie 
hodnoty). Lineárna závislosť, jej 
vlastnosti a graf.  
Niektoré ďalšie telesá, ich 
objem a povrch 
Valec, ihlan, kužeľ – ich 
vlastnosti, sieť, objem a povrch. 
Guľa a rez guľou. Objem 
a povrch gule. Použitie vzorcov 
pre objem a povrch telies 
v úlohách z praxe. 

Matematika 
 
EnV 

Rysovanie Rysovacie 
pomôcky 
 
Internet 

 

Numerické 
základy 
 

Rozvíjať 
matematickú 
gramotnosť 
v oblasti 
aritmetiky, 
poukázať na 
význam 
matematiky 
v bežnom živote 

Mocniny a odmocniny          
Druhá, tretia mocnina, 
odmocnina Zápis čísel v tvare  
a.10n a práca s takýmito číslami 
na kalkulačke 
Riešenie lineárnych rovníc 
a nerovníc 
Riešenie lineárnych  rovníc a 
nerovníc,. Riešenie slovných 
úloh, ktoré vedú k lineárnej 
rovnici alebo nerovnici. 
Pytagorova veta a jej 
použitie 

Matematika Testovanie 
 

 Zbierky úloh Matematická 
olympiáda, 
pytagoriáda 

Umenie 
 

Pomocou hudby, 
tanca 
a výtvarných 

Podnety umenia 
Podnety výtvarného umenia 
a hudby; Špirála života  –vzťahy 

Výchova umením 
 
Prepojenie 

Práca s 
informáciam
i 

ukážky: 
rôznych 
tendencií 

Projekt „výletu" do 
minulosti 
populárnej hudby,  



techník získavať 
kladný vzťah 
k umeniu  

medzi generáciami; mediálne 
prezentované  vzory aj hudobné 
vzory – hudobný priemysel 
Prieniky umenia a vedy 
výtvarné reakcie na témy vedy; 
hudba a príroda, človek voči 
prírode -  príroda ako partner 
človeka 
Populárna kultúra – umenie 
a gýč; vzory a vlastná tvár 

s dejepisom, 
slovenským jazykom 
 
MkV 
MdV 
OaSR 
 
Prepojenie s 
biológiou 

umenia; 
Staré 
pamiatky 
hudby; 
možnosti 
vizážistiky; 
rôzne štýly; 
bodyart; 
štýly hviezd 
showbiznisu 
 
Internet, 
CD, DVD 

 
 
 
 
 
Výchovný koncert 

Pohyb 
 

Vytvoriť trvalý 
pozitívny vzťah 
k pohybovým 
aktivitám  

Cvičenie a pohyb 
Všeobecná gymnastika; Atletika; 
Základy gymnastických športov; 
Športové hry; Plávanie; Sezónne 
činnosti, Florbal 

Telesná a športová 
výchova 

Pohybová  
aktivita 

 Športové súťaže 

 

 

  

55..  PPeeddaaggooggiicckkéé  ssttrraattééggiiee    
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie.  
Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou 
individuálnych schopností. 
Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Chceme si 
všímať ich  talent  v  jednotlivých  oblastiach  a  rozvíjať ho  do  maximálnej  možnej  miery.  Viac  budeme  preferovať 
samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.  

 Naša pedagogická stratégia sa bude opierať o tieto formy a metódy pedagogickej práce: 
ü koncepčne sa opierame o Tvorivé humanistické vyučovanie; 
ü žiaci sú priebežne motivovaný k dosahovaniu dobrých výsledkov pravidelným verejným oceňovaním; 
ü využitie dostupnej didaktickej techniky a metodického materiálu; 
ü využívanie dostupného edukačného software a implementácie e – learningového vzdelávania, ktoré budú 

začlenené do väčšiny vyučovacích predmetov; 
ü v jednotlivých predmetoch budeme v rámci možností využívať tvorivú dramatiku, hranie rolí, metódu tvorivého 

riešenia problémov, skupinová práca, samostatná práca, projektové vyučovanie, elektronické vzdelávanie, 
praktickú výučbu...; 

ü k prehĺbeniu získaných poznatkov a zručností budú organizované predmetové exkurzie, odborné besedy, 
tematické poznávacie výlety rozvíjajúce medzipredmetové vzťahy...; 

ü zvýšenie komunikačných schopností žiakov prostredníctvom tvorby a prezentácie vlastného projektu; 
ü pre zlepšenie podmienok pedagogického procesu budeme participovať na tvorbe a prezentácií projektov. 

Dôležitým  odporúčaním  do  budúcnosti  je  pre  nás  potreba  orientácie  na  pozitívne  hodnotenie  žiakov,  najmä  slabo  
prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. 
Školský špeciálny pedagóg poskytne odbornú pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, ich 
rodičom a zamestnancom školy. 
Práca v oblasti environmentálnej výchovy je na našej škole veľmi široká. Aktivity sú zapracované do všetkých predmetov. 
Žiaci majú o túto oblasť nášho pedagogického snaženia veľký záujem. Členovia krúžku Poznaj a chráň sa každoročne 
zapájajú  do  biologickej  olympiády  a  rôznorodých  ekologických  aktivít  [separovaný  zber,  Kúp  si  svoj  strom,  Škola  
podporujúca zdravie...]. Škola sa každoročne zapája do Environprojektu.  
V  oblasti  prevencie  drogových  závislostí  sa  zameriavame  na  besedy,  prednášky,  ale  aj  priamu  účasť v  aktivitách  
zameraných na oblasť predchádzania drogových závislostí [Nefajčiarska trieda, výtvarné a literárne súťaže s danou 
témou...].  

66..  HHooddnnootteenniiee  
Žiaci sú hodnotení podľa metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl  č. 22 /2011 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, 
ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je 
tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  
Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Hodnotenie nebude chápané iba v rámci 
klasifikačnej stupnice, ale neoddeliteľne späté aj s verejným morálnym a vecným oceňovaním žiakov. 
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.  
Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy 



možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. 
Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie normatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou 
hodnotiaceho portfólia.  

Práce v hodnotiacom portfóliu v 5. ročníku 
ü Povinné: 4 štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná a výstupná previerka 

1 písomná slohová práca zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 
3 praktické cvičenia z biológie 
4 diela spracované do čitateľského denníka 

ü Priebežné tematické previerky z jednotlivých predmetov 
 prezentácia zvolených predmetových projektov 
 záverečné testy z jednotlivých predmetov [ev. riaditeľské testy z jednotlivých predmetov] 

ü Doplnkové účasť na vedomostných a športových súťažiach 
 aktivity žiakov zamerané na skvalitnenie školského prostredia 
 aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 6. ročníku 
ü Povinné: 4 štvrťročné písomné práce z matematiky 

2 písomné slohové práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 
5 diel spracovaných do čitateľského denníka 
3 praktické cvičenia z biológie 
3 laboratórne cvičenia z chémie 
3 známkované projekty z fyziky 

ü Priebežné tematické previerky z jednotlivých predmetov 
 prezentácia zvolených predmetových projektov 
 záverečné testy z jednotlivých predmetov [ev. riaditeľské testy z jednotlivých predmetov] 

ü Doplnkové účasť na vedomostných a športových súťažiach 
 aktivity žiakov zamerané na skvalitnenie školského prostredia 
 aktivity zamerané na zvýšenie environmentálneho povedomia 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 7. ročníku 
 

ü Povinné:  4  štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná a výstupná previerka 
2 písomné slohove práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 

      5 diel spracovaných do čitateľského denníka 
5 praktických cvičení z biológie 
3 známkované projekty z fyziky 
3 laboratórne cvičenia z chémie 
 
ü Priebežné: Tematické previerky z jednotlivých predmetov 

     Prezentácia zvolených projektov 
     Záverečné testy z jednotlivých predmetov 
     Komunikačné zručnosti a spôsobilosti ( v materinskom aj cudzom jazyku) 
     Zručnosti v oblasti IKT 
 

ü Doplnkové: Účasť na rôznych súťažiach ( športových aj vedomostných) 
Aktivity zamerané na skvalitnenie školského prostredia 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 8. ročníku 
 

ü Povinné:  4  štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná a výstupná previerka 
2 písomné slohove práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná a výstupná previerka 

      4 diela spracované do čitateľského denníka 
4 praktické cvičenia z biológie 
4 laboratórne práce z fyziky 
4 laboratórne cvičenia z chémie 
 
ü Priebežné: Tematické previerky z jednotlivých predmetov 

     Prezentácia zvolených projektov 
     Záverečné testy z jednotlivých predmetov 



     Komunikačné zručnosti a spôsobilosti ( v materinskom aj cudzom jazyku) 
     Zručnosti v oblasti IKT 
 

ü Doplnkové: Účasť na rôznych súťažiach ( športových aj vedomostných) 
Aktivity zamerané na skvalitnenie školského prostredia 

 

Práce v hodnotiacom portfóliu v 9. ročníku 
 

ü Povinné:  4  štvrťročné písomné práce z matematiky; vstupná previerka 
2 písomné slohove práce zo slovenského jazyka 
4 diktáty zo slovenského jazyka; vstupná  previerka 

      4 diela spracované do čitateľského denníka 
4 praktické cvičenia z biológie 
3 laboratórne práce z fyziky 
5 laboratórnych cvičení z chémie 
 
ü Priebežné: Tematické previerky z jednotlivých predmetov 

     Prezentácia zvolených projektov 
     Záverečné testy z jednotlivých predmetov 
     Komunikačné zručnosti a spôsobilosti ( v materinskom aj cudzom jazyku) 
     Zručnosti v oblasti IKT 
 

ü Doplnkové: Účasť na rôznych súťažiach ( športových aj vedomostných) 
Aktivity zamerané na skvalitnenie školského prostredia 

 
 
 
 

VI. Tematické okruhy voliteľných hodín 
Voliteľné hodiny je možné využiť na :  

Doplnenie hodín predmetom uvedeným v Štátnom vzdelávacom programe a to: 

a]  buď bez doplnenia obsahu, alebo s doplnenými témami, ktoré prehlbujú základné učivo; 

b] zaradením ďalšieho predmetu z ponúknutých predmetov; 

c] zaradením ďalšieho predmetu, obsah ktorého si zvolí škola.  
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